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Ata da 41ª Sessão, Deliberativa Extraordinária, 
em 21 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Vanessa Grazziotin, do Sr. Antonio Carlos Valadares 
e da Srª Lídice da Mata

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 24 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 51 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Esta sessão destina-se à discussão, ao debate 
dos projetos e das proposições relacionadas com a 
reforma política.

Como primeira oradora inscrita, convido para fa-
lar a nobre Senadora do PCdoB, Vanessa Grazziotin.

Com a palavra S. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente Senador 
Valadares.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, Sr. Presidente, primeiro quero regis-
trar desta tribuna, nesta sessão extraordinária, que 
neste momento está acontecendo, no Salão Negro 
do Congresso Nacional, uma sessão muito importante 
contando com a presença do Presidente desta Casa, 
Senador José Sarney; da Vice-Presidenta da Casa, 
Senadora Marta Suplicy; e de tantos outros Senadores 
e Senadoras, Deputadas e Deputados. É uma sessão, 
um ato, um evento em homenagem à passagem do 
Dia Internacional da Síndrome de Down, uma sessão 
carregada da mais extrema emoção, Sr. Presidente.

Eu fiz esse registro para destacar o porquê da 
ausência do Presidente Sarney, que, certamente, daqui 
a alguns minutos, chegará a este plenário.

Sr. Presidente, em relação às matérias, há aqui, 
salvo engano, oito projetos que, no conjunto, repre-
sentam a proposta da maioria dos Senadores e das 
Senadoras da República acerca da reforma política.

No ano passado, quando todos e todas iniciamos 
um novo mandato, um novo período legislativo, talvez 
o debate mais evidente, o debate mais presente, fosse 
exatamente a necessidade de fazermos, de desenvol-
vermos a reforma política.

Isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acon-
tece, não diria a cada quatro anos, mas a cada dois 
anos, logo após a realização de eleições em nosso 
País. Acabam as eleições, e todos saímos impactados 
e convencidos, Srs. Senadores, da necessidade de pro-
movermos uma reforma política neste País. Senador 
Clésio, ao acabar as eleições, estamos impactados, 
todos, sem qualquer exceção, do candidato a verea-
dor, a deputado estadual, a prefeito, a governador, a 
senador – todos saímos assim.

E, portanto, ano passado não foi diferente. Chega-
mos todos aqui com muita vontade de votar um conjunto 
de medidas que representassem uma reforma políti-
ca para o Brasil, mas o ano acabou, e não consegui-

mos chegar aonde queríamos, aonde pretendíamos, 
e o próprio Presidente José Sarney falou com muita 
ênfase: “Nós, até o final do ano, votaremos todas as 
matérias relativas ao sistema eleitoral brasileiro, pro-
movendo assim, dando início a uma discussão, a um 
debate acerca da reforma política”. 

O Presidente instalou uma comissão especial, da 
qual fiz parte, com muita alegria, assim como dela fizeram 
parte outras Senadoras. A comissão findou seu trabalho. 
Está aqui o Senador Dornelles, que foi o presidente e 
coordenou todos os trabalhos da comissão especial que 
tratou de reforma política, não só de forma muito compe-
tente, Senador Dornelles, mas V. Exª comandou aquele 
grupo de Senadoras e Senadores com muita habilidade. 
E entregou à Casa, ao nosso Poder, um conjunto de me-
didas aprovadas por uma comissão, prontas para serem 
votadas na Comissão de Constituição e Justiça e, pos-
teriormente, aqui no plenário desta Casa.

Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, parece que 
eu estou aqui falando de algo que vamos conseguir 
viabilizar. Não. Eu não falo com muita ênfase, Sr. Pre-
sidente, porque, infelizmente, a percepção que tenho, 
mais uma vez, é a de que nós não conseguiremos – já 
não conseguimos em relação às eleições municipais 
–, ou dificilmente conseguiremos aprovar uma reforma 
política para as próximas eleições gerais, para o ano 
de 2014 – dificilmente, Sr. Presidente.

Senão, vejamos: o Senado, aprovando as PECs, 
aprovando todos os projetos de emenda constitucional 
aqui neste plenário, encaminhará todas as propostas 
aprovadas para a Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados, da mesma forma que 
o Senado, instalou uma comissão especial que debate 
reforma política e que, até agora, não conseguiu apre-
sentar um relatório. Há uma discussão entre os De-
putados e as Deputadas de que possivelmente, nesta 
semana, o Deputado Henrique Fontana, o relator da 
matéria naquela Casa, deverá apresentar o seu relatório 
para ser votado na Comissão, Presidente Valadares.

Então, as propostas aprovadas pelo Senado irão 
para a Câmara dos Deputados, que também tem uma 
iniciativa semelhante. E, como aconteceu em outras 
vezes, não creio que a Câmara dos Deputados deverá 
priorizar as propostas do Senado Federal.

Deveríamos, desde o início – e falei isso diversas 
vezes –, ter conseguido a elaboração e a execução um 
calendário único de Senadores e Deputados para um 
debate conjunto da reforma política, porque não vejo 
este como o melhor caminho – Senadores discutem 
por um lado, e Deputados discutem por outro lado. 
Acho que isso, ao invés de ajudar, dificulta a reforma 
política, Presidente Valadares.
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E quanto nós precisaríamos dessa reforma polí-
tica? Quanto o Brasil precisa dela?

A cada dia que passa assistimos a uma nova 
denúncia de corrupção. Domingo passado foi o Fan-
tástico que mostrou. Matérias estão sendo repetidas 
com novidades, com novas informações, a cada dia, 
em cada telejornal. É o jornal da manhã, o jornal do 
meio-dia, o jornal da tarde, cada qual trazendo uma 
novidade acerca dessa matéria. E, se a investigação 
for profunda, chegar à profundidade dos fatos, vai per-
ceber que o relacionamento entre o Parlamento e a 
iniciativa privada não tem sido bom.

Esse fato nos remete ao debate do financiamento 
público de campanha.

O Brasil precisa urgentemente do financiamen-
to público de campanha, Senador Blairo Maggi. Não 
podemos mais ficar, todos os candidatos a todos os 
cargos deste País, sujeitos a passar a bandeja, passar 
o pires pedindo contribuição da iniciativa privada para 
desenvolver as campanhas eleitorais.

Como na questão do financiamento público, tam-
bém penso que a lista – e não é isso que está na Or-
dem do Dia – fechada, preordenada e com alternân-
cia entre homens e mulheres seria um avanço muito 
grande na política brasileira.

Mas, em vez disso, Sr. Presidente, o que temos à 
nossa frente? Um projeto que acaba com a possibilida-
de de coligação partidária. Um projeto, portanto, que, 
visto de uma forma isolada... Até poderemos discutir 
o fim da coligação, mas dentro, efetivamente, de uma 
reforma política maior.

O que representaria a aprovação de um proje-
to como esse, Senador Valadares? Representaria o 
cerceamento aos pequenos partidos! É isso o que re-
presenta. A partidos como o meu, o PCdoB, que está 
em atividade, comemorando 90 anos de fundação, o 
Partido mais antigo no País em funcionamento inin-
terrupto – é bom que se diga. A maior parte de sua 
existência vivida na clandestinidade, mas um Partido 
que sempre esteve presente na luta do povo. Pois o 
fim da coligação levaria a isso.

Por isso, V. Exª, Senador Valadares, Senador 
Inácio Arruda, líder de nossa Bancada, eu mesma 
e vários Senadores apresentamos emendas, e esse 
projeto, pelo menos esse, terá de voltar à Comissão 
de Constituição e Justiça.

Então, neste momento importante para o Sena-
do, eu não poderia, primeiro, deixar de reconhecer o 
esforço de toda a Casa, principalmente do Presidente 
José Sarney; e, em segundo lugar, deixar de destacar 
que não vejo, de forma clara, a possibilidade de apro-
varmos, no Parlamento brasileiro, uma reforma política 

efetiva que ajude o nosso País e que contribua para o 
amadurecimento e para o fortalecimento da democracia.

Sr. Presidente, concluo dizendo que, em relação 
ao projeto do fim das coligações, entendemos que é um 
projeto extremamente grave e, analisado e votado da 
forma isolada como está, representará, sem dúvida al-
guma, um golpe profundo contra a democracia brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Senadora Lídice da Mata, V. Exª 
está inscrita. Farei uma permuta com V. Exª, se quiser 
falar agora sobre reforma política.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida 
nenhuma esse é um tema essencial para a política 
brasileira.

Uma reforma política, no meu entendimento, deve 
ter como centro democratizar o acesso do cidadão à 
representação do povo, à representação popular. Por-
tanto, esse princípio, em minha opinião, deve nortear 
a proposta apresentada pela comissão especial desta 
Casa, que vai sugerir ao Brasil a reformulação da polí-
tica ou do sistema político eleitoral brasileiro.

Neste momento, nós estamos discutindo, nesta 
sessão, dois desses aspectos. O primeiro diz respei-
to à decisão de proposta do Senado de reduzir a su-
plência de Senador para apenas um suplente, em vez 
de dois, e que não seja possível nenhum parentesco 
na suplência. Essa tese tem a minha total aprovação.

A segunda tese em discussão, que é justamente 
sobre a qual a Senadora Vanessa Grazziotin acaba de 
falar, diz respeito às coligações proporcionais, redu-
zindo, segundo propõe a comissão especial, a coliga-
ção proporcional apenas às coligações majoritárias. O 
fim da coligação proporcional vem da ideia de forçar 
a construção partidária, mas, no entanto, nós não po-
demos adotar essa regra sem entender a organização 
real dos partidos políticos em nosso País.

O Senador Antonio Carlos Valadares foi muito pers-
picaz e coerente com a sua história política ao apresen-
tar nesta Casa uma proposta de criação da federação 
partidária, que permite uma coligação interpartidária de 
longo prazo, capaz de dar conta de um tempo semelhan-
te a um tempo de mandato de governo, fazendo com 
que possamos ter coligação de princípio programático 
e, desta forma plenamente justificável, permitindo que 
os pequenos e médios partidos que tenham programa 
semelhante possam se compor para apoiar determinada 
frente política, uma determinada candidatura majoritária 
e possa dar sustentação política a este governo.

O que a população brasileira não quer é uma 
coligação não programática, é uma coligação que 
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acontece em uma eleição com diversos partidos – às 
vezes chegando a uma dezena de partidos – e que, 
logo após a eleição, se desfaz por interesses menores 
ou ainda uma coligação que não guarda coerência de 
opinião política. É isso que traduz a incoerência que o 
eleitor rejeita. Mas a coligação que se baseia em prin-
cípios programáticos, esta é uma coligação desejável, 
e, como tal, permite e dá sustentação ao crescimento 
dos pequenos partidos em nosso País, notadamente 
os partidos de esquerda, como se referiu aqui a Sena-
dora Vanessa Grazziotin, como o PCdoB, como PSB, 
que não têm condição de apresentar candidatos, de 
fazer uma chapa de candidatura em todas as cidades 
brasileiras, em todos os Estados brasileiros.

Esse esforço de consolidar os partidos em nos-
so País tem que ser acompanhado do esforço de uma 
regra de transição que possibilite o crescimento real 
dos partidos. Nós rejeitamos, e a sociedade brasileira 
rejeita, uma reforma política que caminhe no sentido 
da bipartidarização no Brasil. Eu tenho dito Senadora 
Vanessa, em algumas disputas eleitorais provocadas 
no meu Estado, que nós não somos nem PT e nem 
PSDB, como alguns tentam – e isso agrada ao PT, um 
grande partido, e, no campo da oposição, ao PSDB, 
ambos partidos que tiveram Presidentes da República, 
mas que todos os dois, para chegarem à Presidência 
da República precisaram de uma ampla coligação de 
partidos políticos, que lhes foi essencial para lhes dar 
a vitória. Portanto, o Brasil não está divido entre PT e 
PSDB. O País é formado de uma plêiade de partidos 
que buscam representar a opinião política do povo bra-
sileiro, que não está restrita à decisão programática 
desses dois partidos. 

A reforma política no Brasil precisa caminhar para 
um espaço de fortalecimento dos partidos políticos, de 
restrição de criação de legendas que visem apenas a uma 
negociação eleitoral, mas não pode prescindir da ideia 
de que o povo tem que ter a liberdade de se organizar. 

E é consubstanciada na ideia da liberdade de or-
ganização que os partidos podem e devem se organi-
zar no número que desejarem neste País, no número 
que acharem necessário. Se um grupo de pessoas 
que adote um determinado ponto de vista quiser se 
organizar como partido, deve ter o direito, desde que 
lhe seja garantida, dentro da lei, uma regra geral de 
organização partidária. 

O fim da coligação no Brasil não vai, hoje, na dire-
ção do fortalecimento dos partidos ou de um incentivo 
ao crescimento do conjunto dos partidos, mas em uma 
direção de agregação e da existência, no médio prazo, 
de apenas dois ou três grandes partidos. 

Por isso, nós rejeitamos essa ideia e apoiamos a 
ideia do Senador Antonio Carlos Valadares de fortaleci-

mento e de criação da uma federação dos partidos que 
promova uma coligação duradoura baseada em progra-
ma político que pode e deve conduzir ao fortalecimento 
das agremiações que participam dela e devem fortalecer 
o sistema geral de partidos políticos, o sistema maior 
democrático de organização partidária em nosso País. 

Portanto, Srs. Senadores, eu quero saudar a ini-
ciativa da comissão que debateu com tanta seriedade 
as questões que dizem respeito à reforma política bra-
sileira. Quero dizer da minha adesão à ideia proposta 
pela Comissão, de finalizarmos as duas suplências 
no Senado Federal, de finalizarmos a possibilidade 
de termos suplentes parentes em primeiro, segundo 
grau, mas quero dizer que nós precisamos construir 
uma reforma política que tenha, como princípio basilar, 
a ideia de abrir a participação popular, a representa-
ção do povo no Parlamento, e deve ser aberta, mais 
ainda, a integração da sociedade. 

Para isso, tem que ser uma reforma política que 
combata o poder econômico e que abra as possibili-
dades de participação dos negros, das minorias étni-
cas e das maiorias, porque negro, no Brasil, é maioria 
discriminada; e de participação das mulheres, também 
maioria discriminada neste País.

A reforma política que queremos é a reforma 
que traga para o Parlamento a representação cada 
vez maior do nosso povo, que permita a liberdade de 
participação e de condições de vitória às pequenas 
agremiações partidárias. 

Não há reforma política que visa, em médio prazo, 
fazer do Brasil um País que tenha apenas dois parti-
dos ou três grandes partidos. A Constituição brasileira 
definiu a livre organização partidária como expressão 
da vontade do povo brasileiro de se organizar.

Portanto, queremos regras que permitam, sim, a 
organização dos pequenos partidos e dê a possibilidade 
a esses partidos de participarem das grandes eleições.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – O próximo orador inscrito é o Se-
nador Vital do Rêgo, a quem concedo a palavra por 
dez minutos.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Valadares, Srªs e Srs. Senadores, estou 
nesta Casa há um ano e alguns meses e, no Congresso 
Nacional, há cinco anos e três meses.

Na primeira entrevista que dei à imprensa do meu 
Estado, a Paraíba, fui perguntado quais eram as grandes 
bandeiras, quais eram os grandes sonhos, as expectati-
vas que eu traria como Deputado Federal ao Congresso.

E eu, na esteira daquilo que ouço diariamente 
pela mídia, daquilo que vejo na atividade política, nos 
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palanques, nas campanhas eleitorais, falei, não sei 
se de forma ingênua ou precipitada, que eu sonhava 
naquela época de ver o Congresso Nacional discutin-
do, decidindo e deliberando sobre a reforma política.

Passamos quatro anos. Nos dois primeiros anos, 
faço questão de mencionar o esforço que fez o Presi-
dente Arlindo Chinaglia, hoje líder do Governo na Câ-
mara – o Petecão estava lá comigo – para votar uma 
reforma política. Interesses dos mais diversos, dos mais 
diversos, contrariados, obstruíram a reforma política.

Volto ao Senado e penso que esses interesses 
passam agora a deixar de ser subalternos e assumi-
dos nesta Casa com toda a concepção constitucional 
que o Senado enleva.

E o Presidente José Sarney, ao final do ano pas-
sado, tomou uma posição, Srªs e Srs. Senadores, da 
mais alta relevância: constituiu uma comissão de mem-
bros deste Poder, de todos os partidos políticos com 
assento nesta Casa e deu um prazo, um prazo fatal, 
para que a comissão compilasse, consolidasse mais 
de uma centena de projetos e oferecesse ao Brasil a 
mensagem: estamos querendo votar uma reforma po-
lítica. Já estamos atrasados. Nós estamos em dívida 
com o País. 

E esta missão foi confiada, para mim, ao melhor 
de todos nós, me perdoem a presença e a ausência de 
grandes homens da política nacional, mas pela carga de 
experiência, pela inteligência brilhante, ninguém melhor 
do que Francisco Dornelles para assumir a comissão.

A sua praticidade elétrica, o seu senso de arruma-
ção de quantidades heterogêneas naquela comissão, 
eminente Senador, meu querido amigo Pedro Taques, 
fez com que andássemos na estrita determinação do 
que a Mesa nos confiou. Em 45 dias, a comissão entre-
gou o seu trabalho. E o Senador Dornelles conseguiu 
cumprir o prazo. E depois passou para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – o nosso Pre-
sidente Eunício Oliveira está aqui – que cumpriu com 
o mesmo desiderato as missões confiadas enquanto 
Presidente da CCJ. 

Estamos aqui, com o quórum ainda baixo, 49 Se-
nadores, para apelar aos senhores que não obstruamos 
este momento, que não paremos aquilo que já começou 
a ser feito. E as matérias que estão pautadas para o 
dia de hoje, nesta sessão extraordinária, são de uma 
singeleza! São de uma simplicidade! Principalmente as 
duas primeiras que vão ser votadas – com relação às 
eleições majoritárias e às coligações vou me referir ao 
final, até em respeito à Senadora Lídice e à Senadora 
Vanessa – mas são de uma singeleza absolutamente 
clara. A primeira proposta da Ordem do Dia define a 
redução do número de suplentes para Senador. 

Parece-me, Senador Dornelles, que essa pro-
posta, na Comissão temática, na Comissão de mérito 
foi aprovada quase à unanimidade. Por quê? Porque 
nós não entendemos, com todo respeito aos nossos 
suplentes, que precisávamos mais de um para o exer-
cício do nosso mandato. Claro, se temos dois suplen-
tes, vamos escolher da melhor forma, mas essa posi-
ção une, parece-me, o Parlamento. Por que não votar 
agora? Vedar a eleição de suplente que seja cônjuge, 
parente consanguíneo até o segundo grau e dá outras 
providências também é meridiano, não há nenhum pro-
cesso que possam impedir essa votação hoje.

Outro fato. A Proposta nº 2, para conhecimen-
to de todos os que estão nos vendo e ouvindo neste 
momento, estabelece votação em primeiro turno, es-
tabelece a mudança da data da posse e duração do 
mandato aos cargos eletivos. A mudança da data da 
posse também foi aprovada à unanimidade – Senador 
Dornelles, ajude-me com a sua memória que ainda é 
melhor do que a minha, com certeza. Nós aprovamos 
também a unanimidade o dia cinco, porque é muito in-
conveniente a posse de autoridades no romper do ano.

A outra proposta, a Proposta nº 3, que tem tam-
bém o Senador José Sarney como primeiro signatário, 
define, e aí há uma discussão maior a respeito, que 
seja aprovada, através de referendo, qualquer mudan-
ça legislação eleitoral.

A quarta proposta, que permite coligações elei-
torais apenas nas eleições majoritárias, foi na Comis-
são de mérito como também na Comissão de Justiça 
aprovada mediante larga e justa disputa em plenário. 
Essa proposta está na pauta, mas não pode ser votada 
hoje, porque ela tem, segundo a nossa assessoria de 
mesa, que voltar à Comissão de Constituição e Justi-
ça, porque foram oferecidas emendas sobre esse fim.

Ouço o Senador Dornelles, que vai iluminar este 
modesto pronunciamento, mas com dados de quem 
efetivamente comandou o processo na Comissão de 
mérito. 

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Se-
nador Vital do Rêgo, agradeço a V. Exª as referências 
que acaba de fazer sobre a minha pessoa. Eu quero 
dizer que o trabalho da comissão foi um trabalho con-
junto e houve algumas propostas que foram aprovadas 
por unanimidade. Inclusive as duas primeiras propostas 
que, estão hoje sendo apresentadas no Senado, foram 
aprovadas por unanimidade na Comissão Especial e 
na Comissão de Justiça. A primeira delas se refere à 
suplência de Senador. Ou seja, para aqueles que forem 
eleitos em 2014, haverá um único Senador suplente, 
não podendo ser cônjuge ou parente até um determi-
nado grau, estabelecendo também que um suplente 
substitui, mas não sucede. Houve unanimidade. A outra 
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proposta que também está em votação é aquela da 
data da posse. Ou seja, para aquele presidente, go-
vernador e prefeitos que forem eleitos futuramente, a 
posse terminará não no dia 1º de janeiro, mas a posse 
será nos dias 5, 10 e 15. De modo que acho que nós 
devemos focar nessas duas propostas, em que – acho 
– existe unanimidade. Eu também não vejo razão, em 
que pese todo o meu respeito pela Senadora Vanessa, 
que tenhamos de esperar uma decisão da Câmara, 
porque, do contrário, é o seguinte: por que vamos es-
perar? Por que não podemos votar algumas propostas 
e eles depois terão toda a liberdade para dizer sim ou 
não? Mas essas duas propostas que estão na pauta 
– a relacionada à redução de suplente de Senador e 
a outra relacionada à data da posse – eu acho, têm 
apoio unânime e poderiam ser colocadas em votação.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Esse é o apelo que faço, sintetizando o Senador Dor-
nelles e o meu Líder Renan, da necessidade de votar-
mos pelo menos esses dois temas da pauta: o tema da 
data da posse – e 5 foi unânime, como disse o Sena-
dor Dornelles, na comissão de mérito e na Comissão 
de Justiça – e o primeiro tema, que é a presença ou a 
permanência de apenas um suplente de Senador no 
lugar de dois, impedindo a consanguinidade, e que é 
um dispositivo hoje infraconstitucional e que está, in-
clusive, insculpido na Constituição Federal.

Acerca das duas outras, Senador Renan, a terceira 
terá um debate e a quarta voltará à Comissão de Justiça, 
porque estamos vencendo a quinta reunião hoje, que é 
a das eleições majoritárias. Sobre elas, a Senadora Va-
nessa e a Senadora Lídice, representando o PCdoB e o 
PSB, falaram agora há pouco; o Senador Dornelles colo-
cou; eu tenho a minha posição a respeito, mas antes eu 
queria ouvir a Senadora Vanessa, que solicita um aparte.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, Senador Vital. Eu gostaria primeiro 
de cumprimentar V. Exª não só pelo pronunciamento, 
pela sua posição diante da discussão das matérias 
sobre a reforma política, mas principalmente pelo en-
caminhamento. Ao chegar aqui, fui a primeira oradora 
a falar, fiz questão de destacar o papel do Senador 
Dornelles e levantei uma preocupação diante do fato 
de que estamos votando uma proposta aqui, e a Câ-
mara está votando outra proposta lá. Penso que deve-
ríamos juntar o debate se nós efetivamente quisermos 
fazer reforma política neste País. Chegar, através do 
diálogo, conjuntamente, Senadores e Deputados, Se-
nadoras e Deputadas, a um consenso para a votação 
dessas matérias. Quero, dizendo isso, concordar com 
V. Exª, Senador Dornelles. Acho que o Senador Vital 
tem razão, poderíamos votar essas duas matérias...

(Interrupção do som.)

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– ... que dizem respeito ao Senado, mas já, Senador 
Vital, abrirmos um diálogo com a Câmara dos Depu-
tados em relação a outras matérias que estão aqui: 
financiamento público de campanha, período de man-
dato, data de eleição. Acredito que seria uma bela si-
nalização do Senado Federal. Votaríamos as duas que 
dizem respeito aos Senadores e deixaríamos as ou-
tras para um diálogo com os Deputados. Assim, quem 
sabe, estaríamos pavimentando a estrada da reforma 
política de que a Nação tanto necessita.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Senadora Vanessa, V. Exª vem corroborar entendimen-
to meu, do Senador Dornelles e de outros Senadores 
de que precisamos dar um passo adiante, no sentido 
de mostrar ao País e à Câmara dos Deputados que 
estamos aqui envolvidos com essa tarefa que o povo 
brasileiro nos confiou.

Preocupo-me muito em acordo com a Câmara, 
Senadora Vanessa, porque há algum tempo espero 
a Câmara consolidar o entendimento com o Senado 
em relação a medidas provisórias. Nós recebemos as 
medidas provisórias nas vésperas, e V. Exª sabe muito 
bem a angústia e o constrangimento por que nós esta-
mos passando aqui no Senado ao termos que definir 
medidas provisórias com o prazo fatal daquele dia de 
encerramento de sua eficácia.

Eu tenho um pé atrás, na linguagem paraiba-
na, com um acordo desta natureza, mas precisamos 
mostrar que queremos uma pauta comum da reforma 
política com a Câmara, inobstante a Câmara ter um 
rito e o Senado, Dornelles, ter outro rito. Mas, neces-
sariamente, o rito da Câmara vai fazer com que o Se-
nado seja Casa revisora e vice-versa.

Então, nós podemos mostrar, avançar...

(Interrupção do som.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Só um minuto, Senador Valadares.

Então, nós podemos avançar nessa proposta. 
Hoje votaríamos esses dois itens e, a partir da próxi-
ma semana, já deveríamos ter uma sinalização espe-
cífica da Câmara.

Agora, faço um apelo à Mesa – ao Senador Va-
ladares, mas especialmente ao Senador Presiden-
te José Sarney: vamos manter, não na quarta-feira, 
porque obstrui muito o trabalho das comissões, mas 
vamos manter, na terça-feira, sessões extraordinárias 
para votar a nossa reforma política. Vamos manter – 
excetuando-se o dia de quarta, porque às 11 horas 
todas as comissões estão em intenso trabalho – va-
mos manter esse ritmo de votações da reforma política 
para mostrarmos ao Brasil que o Senado dá os passos 
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necessários à consolidação de uma reforma política 
tão postergada neste País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Vital 
do Rêgo.

O próximo orador é o Senador Humberto Costa, 
do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco.

Senador Humberto Costa, V. Exª tem a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, pre-
tendo aqui, na condição de ter sido integrante da Co-
missão de Reforma Política do Senado, manifestar-me 
sobre alguns dos temas que estão ora em discussão.

O primeiro deles diz respeito à proposta que reduz 
de dois para um o número de suplentes e, ao mesmo 
tempo, passa a vedar a eleição de suplente que seja 
cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o segundo 
grau ou por adoção, e dá outras providências.

Sem dúvida, essa é uma proposição meritória. 
Não se justifica que nós tenhamos parlamentares, di-
retamente eleitos pelo povo para um mandato de oito 
anos, que possam vir a ser substituídos por um primeiro 
e até mesmo um segundo suplente. Na verdade, trata-
-se de uma situação em que o eleitor, muitas vezes, 
sequer tinha conhecimento de quem eram os suplen-
tes e quem estaria a representar a si e a seu Estado 
na Câmara Alta do Congresso Nacional. Portanto, sou 
defensor dessa ideia, dessa proposta, embora consi-
dere que ela esteja incompleta.

Apresentei uma emenda, na Comissão Especial, 
que limitava o tempo para que houvesse a substituição. 
A substituição se dá, por exemplo, quando o Senador 
assume um ministério ou uma missão diplomática, ou 
uma secretaria de Estado. Às vezes, acontece de ele 
permanecer nesse cargo durante sete anos e quatro 
meses, período durante o qual um suplente, que não 
foi eleito diretamente pelo voto da população, se efe-
tiva e exerce o mandato. E, aí, não vai nenhum tipo de 
discriminação a quem quer que seja. Não se trata de 
uma questão de ordem pessoal, mas de ordem polí-
tica e da representação democrática no nosso País.

Na minha emenda, eu colocava que esse afasta-
mento só poderia se dar pelo período de um mandato 
no Executivo ou pelo período de duração de uma mis-
são diplomática. Então, nós não teríamos essa possi-
bilidade. No máximo, o afastamento do titular se daria 
por três anos e quatro meses.

A meu ver, isso não ter sido aprovado pela Comissão 
e não constar hoje da nossa pauta de discussão repre-
senta um equívoco. No entanto, é necessário reconhe-
cer que a própria proposta em questão representa um 

avanço relativamente ao que temos hoje. Além do mais, 
a previsão de que, no caso de afastamento definitivo, nós 
viéssemos a ter, em 120 dias, uma eleição suplementar 
me parece, também, uma coisa bastante positiva e, sem 
dúvida, fortalece a representatividade do Senado Federal.

A outra proposta também conta com o nosso 
apoio. É a do estabelecimento dos cinco anos de man-
dato – uma emenda constitucional – para Presidente, 
governadores e prefeitos, mudando as datas das res-
pectivas posses. Essa me parece também uma pro-
posta adequada, até porque ela pode permitir a coin-
cidência de mandatos, o que, sem dúvida, nos tiraria 
dessa situação absolutamente esquizofrênica de, a 
cada dois anos, termos neste País uma nova eleição, 
fazendo com que a administração pública praticamente 
seja obrigada a uma paralisação, com uma série de 
limitações e restrições à transferência de recursos, 
permitindo também que alguém se torne um verda-
deiro habitué de eleições. Alguém que se elege para 
Deputado ou para Senador, daí a pouco se elege para 
prefeito, e por aí as coisas vão seguindo.

Sem dúvida, essa proposição é um avanço im-
portante a ser implementado a partir de 2018, garan-
tindo aos prefeitos e vereadores eleitos em 2016 um 
mandato-tampão de dois anos, portanto, sem prorro-
gações, o que, sem dúvida, representa também uma 
preocupação democrática dos elaboradores dessa 
emenda constitucional.

Há ainda outra proposta que foi apresentada para 
que lei ou emenda constitucional que altere o sistema 
eleitoral venha a ser aprovada em referendo para entrar 
em vigor. Nós, inclusive, apresentamos uma emenda 
supressiva, cujo requerimento deverá ser votado nesta 
Casa, para que nós façamos a restrição legal necessária, 
qual seja a de essa condição de referendo se aplicar a 
emendas constitucionais que viessem a ser aprovadas, 
e não a leis. Portanto, qualquer tipo de aprovação de 
mudanças no sistema eleitoral teria que ser objeto de 
uma emenda constitucional e, portanto, nessa condição, 
serem submetidas ao processo de referendo.

O item 4 da nossa pauta é o que proíbe as coliga-
ções eleitorais para as eleições proporcionais. Sem dú-
vida, essa proposta é meritória. Nós sabemos que o voto 
proporcional e a eleição na Câmara dos Deputados, nas 
assembleias e nas câmaras de vereadores representam 
a população de um modo geral, os eleitores de um modo 
geral e as maiorias e minorias. Portanto, elas refletem o 
posicionamento de diversos segmentos da sociedade, 
que se expressam ideologicamente e politicamente por 
intermédio dos partidos políticos. E a coligação propor-
cional dilui essas diferenças ideológicas. Por vezes, ela 
chega a inserir, numa mesma coligação, partidos, agre-
miações que têm concepções ideológicas diametralmente 
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opostas – um de direta, outro de esquerda; um com perfil 
democrático, outro com perfil mais autoritário.

Portanto, nós entendemos que é correto que as 
coligações proporcionais deixem de existir. Porém, no 
nosso entendimento, é perfeitamente possível, não há 
contradição, apesar de alguns defenderem posição dife-
renciada – e já concederei a V. Exª, com muita alegria, 
o aparte –, alguns considerarem que não é possível.

De modo que somos defensores da emenda do 
Senador Valadares, que propõe a federação de parti-
dos, com vida maior do que o simples processo elei-
toral, durante uma legislatura, com caráter nacional, 
que permite, de um lado, que os partidos possam ter 
a sua sobrevivência garantida e, de outro lado, não 
permite esse processo de diluição político-ideológica 
que limita as coligações ao processo eleitoral.

Ouço com muita atenção o Senador que foi, in-
clusive, Presidente da nossa Comissão, o Senador 
Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Se-
nador Humberto costa, devo dizer que, na realidade, 
fui um coordenador dos trabalhos...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com muita competência.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Presidente foi cada um dos membros que participaram. 
Eu apenas queria dizer a V. Exª – e não sei se foi um 
erro da minha parte – que as duas primeiras propos-
tas que estão em votação: a primeira delas relaciona-
da com a suplência de Senador, para que, em vez de 
três, tenhamos dois, com vedações para parentesco, e 
o Senador, no sentido de que sucede, mas não substi-
tui; a segunda, entretanto, não se refere a mandato de 
cinco anos. Foi mantido o mandato de quatro anos, com 
direito a reeleição. Apenas se muda a data da posse.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Claro.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Tive 
a impressão de que V. Exª havia referido que, nessa 
proposta, havia o mandato de cinco anos. Foi mantido 
o mandato de quatro anos, com direito a reeleição; e 
apenas mudança na data da posse.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
– Sim; mas, na verdade, existe proposição que será 
submetida...

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Foi 
derrotada a proposta de cinco anos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Mas nada impede que ela seja apresentada em plenário.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Não, absolutamente, por favor.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Esta inclusive é minha posição: mandato de cinco anos 

sem direito a reeleição, com coincidência. E nós vamos 
apresentar aqui proposição para ser objeto de debate.

(Interrupção do som.)

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Essa proposta de cinco anos de mandato para pre-
sidente...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Dornelles, vou garantir tempo 
a V. Exª porque não estamos ouvindo V. Exª. A Mesa 
pede desculpas porque V. Exª estava falando sem som.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Eu 
agradeço muito a V. Exª. Esse problema de mandato de 
cinco anos foi rejeitado na Comissão de Justiça sob pena 
de dificuldades de conciliar o mandato de Presidente e 
governadores com Deputados e Senadores. De modo 
que a proposta aprovada mantém o mandato de quatro 
anos para todos, apenas modificando que aqueles pre-
sidentes e governadores que forem eleitos futuramente 
terão o mandato iniciado nos primeiros dias de janeiro.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois bem, Presidente; porém, nós iremos apresentar, 
dentro do Regimento, uma proposição que garanta 
essa ideia da coincidência de mandatos e mandato de 
cinco anos sem direito a reeleição. Aliás, a reeleição 
provou, na minha opinião, que precisamos modificá-
-la por conta do peso da máquina e tantas coisas que 
foram objeto de grande discussão.

Outra questão é aquela que diz respeito à perda de 
mandato. A comissão e a CCJ aprovaram uma proposta 
com a qual concordo e que diz respeito a situações que 
seriam consideradas como justa causa para o parlamen-
tar ou quem quer que seja pudesse mudar de partido. E 
aí estão situações em que há incorporação ou fusão de 
partidos; mudança substancial ou desvio reiterado do 
programa partidário e grave discriminação pessoal. Eu 
me preocupo que tenha sido apresentada emenda que 
prevê como quarta justa causa a criação de novo partido 
político. Isso, além de configurar uma situação de quebra 
do equilíbrio democrático, permite que caiamos em uma 
situação de falta cada vez maior de nitidez ideológica.

Recentemente vimos um partido ser criado cujo 
mentor e presidente dizia: “nosso partido não é de 
esquerda nem de direita e nem de centro”. É de quê? 
Qual a ideologia? Na verdade...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
(...) como estamos em um momento de grandes dis-
cussões...

Pediria a V. Exª me desse mais cinco minutos, 
se possível.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Já 
foram vários dias de discussão e ninguém se inscreveu.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador. O Plenário 
do Senado terá prazer em ouvi-lo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Creio que essa possibilidade de justa causa me parece 
profundamente equivocada. Ela leva à perda da nitidez 
ideológica dos partidos, dos seus programas e permite 
a criação de conglomerados de interesses regionais, de 
interesses econômicos, de interesses de sobrevivência 
política e até mesmo de interesses inconfessáveis.

Então, se queremos ser coerentes com a ideia 
da fidelidade partidária – e aqui temos partidos ideo-
lógicos, como o PT, o PCdoB, o PSDB, o próprio DEM 
e vários outros –, não podemos permitir que partidos 
novos sejam criados, surgindo, muitas vezes, com ban-
cadas de parlamentares maiores do que as bancadas 
que foram eleitas diretamente ou conquistando prefei-
turas e governos de Estado, sem terem sido votados 
enquanto partidos por um único eleitor.

Portanto, vamos nos contrapor a essa emenda 
para preservar o texto que foi objeto de apreciação na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Por último, queria me manifestar sobre o tema do 
financiamento público. Para mim, esse é o tema prin-
cipal. Se não aprovarmos nada e aprovarmos o finan-
ciamento público, naturalmente com as consequências 
que isso gera, ou seja, o fato de termos um sistema 
eleitoral que possa ser adequar ao financiamento pú-
blico das campanhas, sem dúvida não precisará mais 
nenhum tipo de reforma, pelo menos neste momento, 
pois já teremos avançado o suficiente ou, se não for 
possível, já teremos avançado suficiente.

O Brasil já tem exemplos de sobra de como o 
financiamento privado é nocivo tanto à prática da de-
mocracia quanto à prática da ética na política. Não que 
todos que recebam financiamento privado o façam re-
presentando interesses escusos. Não é isso! Porém, 
sempre que surge um escândalo e nós vamos à raiz 
do problema, existe alguma coisa que se relaciona ao 
financiamento de campanhas eleitorais.

O mais grave ainda não está aí. Esse é, sem dú-
vida, um dos maiores problemas. Porém, o mais grave 
é que não há democracia sem igualdade de condições. 
Quantas pessoas, quantas lideranças, empresariais, po-
pulares, de movimentos sociais, teriam amplas condições 
de estarem representadas no Parlamento e não podem 
estar porque não têm acesso a recursos privados para 
disputarem uma eleição? E quantos que não têm qual-
quer representatividade social, qualquer militância política 

ou social e estão no Congresso Nacional, nas câmaras 
e nas assembleias e até mesmo nas prefeituras e nos 
governos estaduais porque detêm o poder econômico?

O financiamento público dá aos partidos, dá aos 
candidatos a possibilidade de disputarem em condições 
de igualdade, de as ideias prevalecerem e não de o 
dinheiro que financia as campanhas, que é aplicado na 
compra de votos, vir a ser o centro dessa discussão.

Então, esse é um primeiro tema importante, do 
ponto de vista da democracia, da representação no 
Congresso Nacional.

Por outro lado, como nós sabemos que quem finan-
cia campanhas são empresas, são segmentos que guar-
dam interesse político e ideológico e defendem ideias, a 
não ser que estejam no poder, os partidos de esquerda 
não têm acesso, da mesma forma, aos recursos dessas 
empresas. Quando têm, é porque essas empresas, de 
alguma forma, têm algum interesse no Estado. Às vezes 
é só manter um bom relacionamento; outras vezes, é 
de ter canais privilegiados no tratamento das relações 
com o Estado e de ter acesso a benefícios...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE) – 
Vou concluir, Srª Presidente.

É, ainda, de ter acesso a benefícios que podem 
ser dados pela ação discricionária de quem exerce o 
poder político e, até mesmo, na disputa de interesses 
nos diversos parlamentos.

O financiamento também permite que tenhamos 
uma redução importante dos custos de campanha.

Por isso, espero que o Congresso Nacional possa 
dar esse grande passo no sentido de fortalecer a de-
mocracia no Brasil, de reduzir os riscos da corrupção 
e de garantir condições de igualdade para aqueles que 
desejam participar da política.

Muito obrigado pela tolerância, Srª Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores. 

Durante o discurso do Sr. Humberto Cos-
ta, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Humberto Cos-
ta, a Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Srª Lídice da Mata.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB - BA) – Com muita concordância com sua fala, 
Senador Humberto Costa, convido, para usar da pa-
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lavra, o Senador Antonio Carlos Valadares, que o faz 
em permuta com a Senadora Lídice da Mata.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta Lídice da Mata, quando se 
fala em reforma política, um dos temas preferidos pela 
chamada classe política, principalmente depois de um 
pleito eleitoral, em que os candidatos saem arrasados 
com os interesses em jogo no sistema eleitoral brasilei-
ro, é o financiamento de campanha, que traz privilégio 
para uns e dificuldades para outros, como assinalou o 
Senador Humberto Costa, a partir dos que têm mais 
facilidade de arrecadação de recursos no setor privado 
que outros – não só partidos como candidatos. 

Por isso, a reforma política é sempre enalteci-
da logo após a realização de uma eleição. Passado o 
tempo, os políticos vão-se acomodando, vão refletindo 
sobre o sistema eleitoral a respeito do qual não querem 
mais falar em profundidade, de vez que parlamenta-
res federais são eleitos por um sistema que permite o 
desencadeamento de siglas as mais diversas. Basta 
dizer que a Presidenta Dilma, atualmente, tem que 
negociar com 17 partidos políticos para conseguir a 
sua governabilidade.

Eu gostaria de deter-me em três temas, de for-
ma rápida, no tempo que me sobra, que, a meu ver, 
constituem o cerne da reforma política: o financiamento 
público de campanha, a extinção do voto proporcional 
e também outro tema que, muito embora não tenha 
participado da Comissão da Reforma Política, foi intro-
duzido na Comissão de Justiça por uma sugestão mi-
nha, que é a coincidência geral dos mandatos eletivos.

A proposta que eu apresentei foi incorporada no 
parecer do Senador Renan Calheiros, estabelecendo 
um mandato de quatro anos para os executivos – Pre-
sidente da República, governadores e prefeitos –, com 
direito a uma reeleição. Mas, no ano de 2018, com 
uma transição, entre 2016 e 2018, de um mandato de 
dois anos, haveria a coincidência geral dos manda-
tos eletivos, isto é, o eleitor votaria, num só dia, para 
Presidente da República, governadores, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados estaduais, prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores.

A meu ver, não haveria nenhuma dificuldade para 
o eleitor votar de uma só vez em tantos candidatos, de 
vez que a urna eletrônica facilita substancialmente uma 
votação desse tipo, que, ao ser consolidada, ao ser 
feita, sem dúvida alguma, reduziria bastante os custos 
das campanhas eleitorais. Além disso, nós estaríamos 
discutindo, no mesmo pleito, os problemas nacionais 
em nível de Presidente da República, de Senador e 
de Deputado Federal; os problemas dos Estados em 
nível de Deputado estadual e de governador; e os pro-

blemas municipais em nível de prefeitos municipais e 
vereadores. Seria a eleição uma verdadeira festa da 
democracia, em que, no mesmo dia, você escolheria o 
prefeito da sua preferência, o governador da sua prefe-
rência e o Presidente da sua preferência, fazendo com 
que este pleito, além de ser o mais rápido da história 
do Brasil, fosse o mais barato da história do Brasil. 

Realizar o pleito no mesmo dia significaria tam-
bém proporcionar aos futuros administradores a opor-
tunidade de elaborarem projetos estratégicos de suas 
administrações sem a inconveniência de uma eleição 
de dois em dois anos no Brasil, onde, praticamente, 
tudo para. Neste ano, vamos ter eleição para prefeitos, 
dois anos depois da eleição de governadores. O que 
acontece? O Governo, até o mês de junho, vai ter de 
assinar todos os convênios, vai ter de inaugurar todas 
as obras, porque a legislação proíbe convênio assina-
do depois do mês de junho e também a inauguração 
de obras com a presença de candidatos à reeleição 
e de novos candidatos que possam se beneficiar da 
inauguração daquela obra. Isso quer dizer que o Bra-
sil para duas vezes durante quatro anos: nas eleições 
para Presidente da República e governadores e nas 
eleições para prefeitos. 

Quer dizer, há uma divisão, a meu ver, muito séria, 
que poderia ser evitada com essa eleição de uma só 
vez, proporcionando essas duas vantagens: economia, 
até para o Tribunal Superior Eleitoral, que gasta mais 
de um bilhão em cada eleição com as urnas eletrôni-
cas e todo o aparato para a realização das eleições 
municipais, estaduais e federais... O gasto seria um só, 
tanto para os tribunais quanto para os partidos políticos 
e candidatos. Eu defendo essa proposta.

O voto proporcional, Sr. Presidente.
Essa questão inicialmente foi decidida com a 

aprovação pelo TSE daquilo que se chamou de verti-
calização, no ano de 2002, isto é, o partido político só 
poderia fazer uma coligação se ela fosse procedida des-
de a eleição presidencial até a eleição municipal. Quer 
dizer, de cima para baixo, a coligação tinha que ser a 
mesma. Se o PSB, por exemplo, fizesse uma aliança 
com o PT para Presidente da República, essa coliga-
ção teria que ser repetida nas eleições para Deputado 
estadual e para vereador. Essa era a verticalização.

Mas veio a Emenda Constitucional nº 52, que, em 
sentido oposto, dando ampla liberdade de coligação 
aos partidos políticos, ainda persiste no nosso sistema 
eleitoral depois de 2010, porque só começou a vigorar 
nas eleições de 2010.

Há vantagens e desvantagens que são aponta-
das nas coligações proporcionais. A vantagem é que 
há um favorecimento da pluralidade do sistema político 
no Brasil, ou seja, a representação política nas Casas 
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legislativas tem a participação dos mais variados seg-
mentos da população, não sendo proibitiva, não havendo 
nenhuma restrição quanto à realização das coligações.

A desvantagem que eu aponto, desde logo, é o 
surgimento de candidatos eleitos com votação míni-
ma, na esteira de um candidato que teve muito votos. 
Alguém que teve 1,3 milhão de votos pode levar cinco 
candidatos na sua rabeira. Às vezes sem nenhum voto 
ou com poucos votos, Deputados podem se eleger 
para uma legislatura de quatro anos.

Outra desvantagem, Srª Presidenta, é que o quo-
ciente eleitoral funciona quase como uma cláusula de 
barreira. Só elege Deputados o partido político que 
atingir quociente eleitoral. Por exemplo: em quase me-
tade dos Estados brasileiros, todos os que elegem um 
número mínimo de oito Deputados, o quociente eleitoral 
é de 12,5%. Nós propusemos – até agora não há uma 
definição – uma cláusula de barreira, que antes era de 
5%, de 2%, pois o quociente eleitoral, em mais de 50% 
do Brasil, que é uma cláusula de barreira, é de 12,5%.

Considerando, Srª Presidenta, o conjunto dos 
argumentos contrários e favoráveis, verifica-se que, 
em vez de proibir as coligações, importa estabelecer 
regras que previnam os abusos hoje verificados.

Daí, propusemos a criação da federação de par-
tidos políticos.

A Câmara dos Deputados já está se posicionando. 
O Relator da reforma política naquela Casa, Henrique 
Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, já incluiu em 
seu relatório a aprovação da federação dos partidos 
políticos. O que isso significa? É a junção de dois ou 
mais partidos dentro da mesma condição ideológica 
ou programática para a composição de uma união par-
tidária visando não apenas às eleições próximas, mas 
à constituição de um bloco parlamentar, de um grupo 
parlamentar que deverá funcionar nas Casas legislativas 
pelo menos por três anos. Permanecendo o princípio 
da fidelidade partidária na federação, os partidos po-
líticos continuam subsistindo, os partidos políticos que 
compuserem a federação continuam subsistindo, e o 
Deputado, Presidenta, que sair da federação de par-
tidos políticos perde o mandato, antes dos três anos, 
prazo mínimo para a sua existência. 

A federação de partidos políticos, Senador Fran-
cisco Dornelles, tem a grande vantagem de proporcionar 
aos partidos políticos, diante dessa enxurrada de siglas 
que existe, a possibilidade da criação, através dela, de 
um embrião de um futuro partido político. Se dois ou mais 
partidos se juntam durante três anos e acham boa essa 
união, eles podem formar um novo partido. Passaram-
-se três anos, passam mais seis anos e dizem: “Olha, 
já que estamos aqui reunidos, nós somos três partidos, 
quatro partidos, há uma harmonia muito grande entre os 

nossos programas, há uma semelhança muito grande 
entre nossas ideologias, vamos, então, fazer um novo 
partido político com base na federação”.

Portanto, ao final, Srª Presidenta... 
Será que já consumi os dez minutos? (Pausa.) 

Então, já estou encerrando.
Ao final, o financiamento público de campanha, que 

é imprescindível para a igualdade na disputa eleitoral. 
Acho que o financiamento público de campanha, ao in-
vés de promover gastos exorbitantes, vai evitar a discri-
minação entre partidos ricos e pobres, entre candidatos 
ricos e pobres e vai permitir a igualdade na concorrência 
eleitoral. Por isso, sou favorável ao financiamento público 
de campanha, que se estabeleçam regras claras para 
que os partidos políticos possam usufruir desse bene-
fício e que haja, com a aprovação da federação de par-
tidos políticos, uma redução dessas siglas, de tal modo 
que os partidos políticos possam dividir esses recursos 
provenientes do fundo partidário para financiamento 
público de campanha de forma equitativa.

O financiamento público tem a vantagem de pre-
venir que recursos privados...

(Interrupção do som.) 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ... que sejam direcionados a partidos 
políticos ou candidatos possam servir de base para a 
ocorrência de fraudes e de corrupção eleitoral como 
tem acontecido frequentemente.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidenta. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice de Mata. Bloco/

PSB – BA) – Pois não Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, no transcurso do expediente desta sessão 
extraordinária, já verificamos que a matéria sobre a 
qual deliberaremos, reforma política, é extremamen-
te complexa e polêmica. É quase que ‘”uma cabeça, 
uma sentença”.

Diante disso, Srª Presidente, e sendo já agora 
12 horas e 40 minutos, e devendo a sessão ordinária 
se iniciar às 14 horas, eu sugeriria a V. Exª que encer-
rássemos no momento a parte do expediente – que, 
aliás, já ultrapassou em muito a meia hora regimental 
– e que, antes de abordarmos a discussão das maté-
rias que constam da reforma política – e há um volume 
alentado de textos que vamos examinar –, houvesse 
uma tentativa de entendimento entre os Líderes das 
bancadas, para que se verifiquem aquelas matérias 
que são mais passíveis de consenso, de obterem a 
maioria da Casa.
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Por isso, Srª Presidente, diante da importância 
da matéria e da necessidade de encontrarmos um mí-
nimo de entendimento entre nós, e dado o adiantado 
da hora, eu sugiro que esta sessão seja encerrada e, 
antes de abordarmos a deliberação sobre os assun-
tos da reforma política, busquemos o entendimento 
entre os Líderes.

Obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Pela ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – O Senador Dornelles, em primeiro, e de-
pois o Senador Antonio Carlos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
de apoiar plenamente a proposta do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. Realmente, no momento nós verifica-
mos que não há número para votarmos essa reforma 
política hoje, as duas propostas de reforma.

Eu acho extremamente importante também a su-
gestão do Senador Aloysio de que, antes de trazermos 
isso para o plenário, nós possamos fazer uma reunião 
da Presidência da Casa com as Lideranças para veri-
ficarmos quais são as propostas sobre as quais exis-
te consenso, entendimento. Porque é difícil votar uma 
reforma política fora de um clima de entendimento.

Por isso, quero trazer o meu apoio integral à pro-
posta do Senador Aloysio.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidenta, eu, em parte, estou de acordo com o Senador 
Aloysio Nunes e também com o Senador Francisco 
Dornelles: esta sessão, até por falta de quórum, deve 
ser encerrada, já que, às 14 horas, teremos a sessão 
normal.

Quanto à proposta de consenso, se levarmos 
em consideração esse fator consenso, jamais faremos 
reforma política neste País. Eu espero que todas as 
matérias, mesmo aquelas com as quais eu não con-
cordo, venham a ser discutidas no âmbito desta Casa, 
que possamos debatê-las. Quem tiver mais voto é que 
vai ganhar.

Se a proposta, por exemplo, que eu defendo, da 
federação de partidos políticos, não merecer o apoio 
dos Senadores, eu vou me conformar.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ah, V. Exª está falando quanto ao con-
senso por ordem de votação!

Eu acho o seguinte: pela ordem de votação, como 
está determinado na pauta, todas as matérias devem 
ser objeto de apreciação do Plenário. Concordo, des-
de que seja obedecida a pauta que já foi estabelecida 
pela Mesa. Há temas que são consensuais, como, por 
exemplo, a data da posse. É um tema com que todo 
mundo concorda. Mas a questão do financiamento 
público de campanha, da lista fechada, da federação 
de partidos políticos, aí, não há consenso, mas deve 
constar da lista das matérias a serem deliberadas por 
este Plenário. 

Agradeço a V. Exª, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Diante das manifestações, gostaria de consul-
tar as Lideranças presentes no plenário sobre se, antes 
de encerrarmos a sessão, poderíamos passar à Ordem 
do Dia para apreciarmos apenas o Item nº 4, que está 
em última sessão de discussão e tem emendas. Nes-
sa circunstância, deverão voltar para a CCJ. (Pausa.) 

Nenhuma objeção registrada pelos Líderes.
Quero consultar se os Senadores inscritos Se-

nador Pedro Simon e Senadora Ana Rita querem usar 
da palavra antes ou após a Ordem do Dia. O período 
do expediente já está esgotado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Pois não. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador) – As matérias que 
têm emendas, como a PEC nº 40, seriam anunciadas 
por V. Exª e iriam para a Comissão de Justiça.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – É justamente o que eu estava consultan-
do, Senador Valadares.

Obrigada.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 

da oradora.) – Srª Presidente, só uma pergunta: o de-
bate das demais propostas vai continuar na sessão, 
após às 14 horas? Em que momento retornaremos 
com este debate?

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senadora, em outra oportunidade. Na 
Ordem do Dia da sessão da tarde, não constam es-
tas matérias.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, eu sei.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Vamos encerrar aqui a sessão e, portan-
to, suspender essa discussão, e voltaremos em outra 
sessão extraordinária para dar continuidade a esse 
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debate. Será uma outra sessão extraordinária convo-
cada para o mesmo fim.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Inscrevi-me 
porque, realmente, gostaria de fazer um debate sobre 
dois pontos, mas, considerando o adiantado da hora, 
acho melhor deixar para um outro momento. Fazer a 
discussão após a votação deste item é inócuo. Prefiro, 
então, deixar para uma outra oportunidade.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Não é votação, é apenas discussão.

Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 

revisão do orador.) – Concordo com um outro dia, Srª 
Presidente. Só não sei quando vai ser o outro dia. Marca-
mos esta sessão para às 11 horas. Haveria uma reunião 
muito importante que discutiria a reforma administrativa 
do Senado na Comissão de Justiça, e uma reunião muito 
importante na Comissão de Justiça e na Comissão de 
Economia, às 14 horas, com governadores. 

Não sei, talvez o Presidente Sarney marque a 
próxima reunião à meia-noite, que aí fica mais tranquilo. 
Tenho certeza de que, se ele marcar para a meia-noite, 
não vai ter nenhuma outra comissão junto. Então, se 
for meia-noite ou coisa parecida, inscrevo-me para a 
próxima reunião, ali pelas duas da madrugada, já que 
nós estamos aqui fazendo um fingimento de mentiri-
nha, e, nessa mentirinha, vamos adiante.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, Senador.

Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, apenas 
para reforçar a sábia decisão já anunciada pela Mesa 
e esclarecer não apenas os Senadores e Senadoras 
que se encontram no plenário, como também aqueles 
que estão em seus gabinetes, nas comissões, que o 
que se pretende aqui, que fique claro, é ganhar uma 
celeridade necessária para um tema tão relevante.

É obvio, todos nós sabemos, a reforma política não 
conseguirá aprovação nesta Casa sem que haja previa-
mente um amplo entendimento entre os partidos. E, pela 
visível falta de quórum, mas diante da necessidade de 
tramitação mais célere da proposta, nada mais racional 
que as discussões serem encerradas, como está sendo 
proposto pelo Senador Aloysio Nunes e secundado em 
apoio por outros Líderes partidários, para que possamos 
chamar a última sessão que discute a matéria para que 
esta seja imediatamente encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça e, consequentemente, ganhe-se 
a rapidez que o tema necessita.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, Senador.

Vamos à Ordem do Dia, conforme entendimento 
com as Lideranças em plenário.

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2011 

(Reforma Política) 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 40, de 2011, do Senador 
José Sarney e outros Senadores, que altera 
o art. 17 da Constituição Federal, para permi-
tir coligações eleitorais apenas nas eleições 
majoritárias. (Coligações)

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

– 1º Pronunciamento: (sobre a Propos-
ta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011) 
favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senado-
res José Pimentel, Antonio Carlos Valadares, 
Humberto Costa, Sérgio Petecão e da Sena-
dora Marta Suplicy;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2007 

(Reforma Política) 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda a Constituição 
nºs 29, de 2007, e 40, de 2011) 

(Reforma Política)

Quinta e última sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, 
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para admitir coligações eleitorais apenas nas 
eleições majoritárias.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Foi apresentada Emenda nº 1 em plená-

rio. E, hoje, foram apresentadas mais três emendas 
também em plenário, duas, do Senador Inácio Arruda 
e uma, da Senadora Vanessa Grazziotin.

São as seguintes as emendas:
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Dessa forma, coloco-as em discussão. (Pausa.)

Não havendo nenhum inscrito para discutir, en-
cerro a discussão.

A matéria retornará à Comissão de Constituição 
e Justiça.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas:

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 37, DE 2011 
(Reforma Política) 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 37, de 2011, pri-
meiro signatário Senador José Sarney, altera 
os arts. 46 e 56 da Constituição Federal, para 
reduzir de dois para um o número de suplentes 
de Senador; vedar a eleição de suplente que 
seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular e 
dá outras providências.

Pareceres sob nºs 382, de 2011, e 101, 
de 2012, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Hen-
rique:

– 1º pronunciamento (sobre a Propos-
ta): favorável, com as Emendas 1 a 2-CCJ, 
que apresenta;

– 2º pronunciamento (sobre as Emendas 
nºs 3 e 4, de Plenário): pela rejeição.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2011 
(Reforma Política) 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Sarney, que altera os arts. 28, 29 e 82 da 
Constituição Federal, para estabelecer manda-
to de cinco anos para Presidente da República, 
Governador de Estado e do Distrito Federal e 
Prefeitos e mudar a data das respectivas pos-

ses. (Data de posse e duração de mandato de 
cargos do Executivo) 

Pareceres sob nºs 633 e 1.291, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Renan Calheiros:

– 1º Pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece, com votos ven-
cidos dos Senadores Pedro Taques, Inácio 
Arruda, Pedro Simon, Alvaro Dias e Walde-
mir Moka;

– 2º Pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2, de Plenário): pela aprovação.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2011 
(Reforma Política) 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Sarney, que acrescenta o § 3º ao art.45 
da Constituição Federal para exigir que lei ou 
Emenda Constitucional que altere sistema elei-
toral seja aprovada em referendo para entrar 
em vigor. (Referendo) Parecer sob nº 661, de 
2011 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, fa-
vorável, com votos contrários dos Senadores 
Demóstenes Torres e Humberto Costa.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266, DE 2011 

(Reforma Política) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 9, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2011, do Senador 
José Sarney, que acrescenta o art. 26-A à Lei 
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para 
prever a perda de mandato por desfiliação 
partidária sem justa causa.

Pareceres sob nºs 655, de 2011; e 154, 
de 2012, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto) Relator: Senador Eunício Olivei-
ra, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que 
apresenta, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
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Aramando Monteiro e Humberto Costa; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen) 
Relator Senador Aloysio Nunes Ferreira, fa-
vorável, com votos vencidos dos Senadores 
Demóstenes Torres, Randolfe Rodrigues, Pe-
dro Simon e Francisco Dornelles.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011 

(Reforma Política) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Recurso nº 17, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 268, de 2011, dos Senadores 
José Sarney e Francisco Dornelles, que dispõe 
sobre o financiamento público exclusivo das 
campanhas eleitorais e dá outras providências 
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 373, de 2008). (Financiamento 
Público de Campanha) 

Parecer sob o nº 1.003, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator do vencido: Renan Calheiros, favorável 
ao Projeto, com votos contrários dos Senado-
res Pedro Taques, Francisco Dornelles, Sérgio 
Peteção, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, 
Demóstenes Torres, Armando Monteiro, Flexa 
Ribeiro e Ciro Nogueira; e, em separado, do 
Senador José Pimentel; e pela prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, 
que tramita em conjunto.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 373, DE 2008 

(Reforma Política) 
(Tramitam em conjunto os 

Projetos de Lei do Senado nºs 373, de 2008;  
e 268, de 2011) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 17, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 373, de 
2008, do Senador Alvaro Dias, que acrescenta 
inciso ao § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições, de modo a permitir a doa-
ção de recursos financeiros para campanhas 
eleitorais por meio de cartões de pagamento.

Parecer sob o nº 1.003, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator do vencido: Renan Calheiros, favorável 
ao Projeto, com votos contrários dos Senado-
res Pedro Taques, Francisco Dornelles, Sérgio 
Peteção, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, 
Demóstenes Torres, Armando Monteiro, Flexa 
Ribeiro e Ciro Nogueira; e, em separado, do 
Senador José Pimentel; e pela prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, 
que tramita em conjunto.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Nada mais havendo a tratar, encerro a 
presente sessão.

Obrigada.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 51 
minutos.)
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Ata da 42ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 21 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, 
João Vicente Claudino, Paulo Paim e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 20 horas e 44 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2010 
(nº 2.543/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção das Mulheres de Nazaré da Mata para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2011 (nº 
102/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Fun-
dação Nossa Senhora Aparecida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas 
na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2011 
(nº 2.889/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Araucária Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de Lages, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2011 
(nº 2.958/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Divinal FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2011 
(nº 3.011/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Pedreira do Instituto para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itabira, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2011 (nº 
3.051/2010, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Independente de Barretos Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Barretos, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2011 
(nº 3.108/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rá-
dio Cidade Fm de Palhoça Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Nova Veneza, Estado 
de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de 2011 (nº 
68/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária Alto Ituêto (Acai) de Radiodifusão para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Santa Rita do Ituêto, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de 2011 
(nº 272/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
ao Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Manhumirim, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2011 
(nº 281/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Joinville, Es-
tado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de 2011 
(nº 292/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Iguatemi Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Santo Antônio de Posse, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 2011 
(nº 299/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio União de João Pinheiro Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de João Pinheiro, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de 2011 
(nº 2.274/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Amigos Moradores da Vila Campante 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Quintana, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2011 
(nº 2.593/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Morro da 
Fumaça – ARCOMF para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Morro da 
Fumaça, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de 2011 
(nº 2.895/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Amigos de Toledo para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Toledo, Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2011 
(nº 2.913/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Tupi AM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2011 
(nº 2.956/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Progresso de São Carlos Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 328, de 2011 
(nº 3.071/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Amigos do Município de 
São Félix de Minas para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São Félix 
de Minas, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de 2011 
(nº 3.072/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Educacional e Cultural de Co-
municação para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paracatu, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de 2011 
(nº 114/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Junqueirópolis Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Junqueirópolis, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2011 (nº 
191/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rá-
dio Concórdia FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de 2011 
(nº 1.433/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Ribeirão Corrente para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de 2011 
(nº 2.915/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à TV Planície Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens na cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 442, de 2011 
(nº 192/2011, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rede Central de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 2011 
(nº 208/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Ruy Barbosa, Estado da Bahia; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de 2011 
(nº 241/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Fundação Rádio Educacional de Votuporanga 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2008, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que acrescenta 
parágrafo ao art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), para agravar a pena de notários e oficiais 
de registro que pratiquem ato destinado ao envio 
de criança ou adolescente para o exterior com 
inobservância das formalidades legais ou com o 
fito de obter lucro; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2008, do 
Senador Flávio Arns, que altera a Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomu-
nicações), para instituir a obrigatoriedade de as 
prestadoras de serviços de telecomunicações 
oferecerem planos de serviço para atendimento 
específico de pessoas com deficiência auditiva 
ou da fala. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O parecer lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 27, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 27/12-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 14 de março de 2012

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ a 8-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2011, que 
“Dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do 
ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmi-
tida por veículo de comunicação social”, de autoria do 
Senador Roberto Requião.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 27, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Brasília, 20 de março de 2012.

Senhor Presidente,
Nesta data, venho comunicar a Vossa Excelência 

o meu pedido de afastamento da Representação Bra-
sileira do Parlamento do Mercosul, até que se conclua 
o julgamento final da ação judicial de inelegibilidade e 
impugnação da diplomação do meu sucessor, a qual 
tramita no Superior Tribunal Eleitoral e no Supremo 
Tribunal Federal. Outrossim, dou-lhe ciência de que o 
Presidente da Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul, Senador Roberto Requião, já foi comu-
nicado oficialmente desta minha decisão.

Sinto-me profundamente grato a Vossa Excelên-
cia por ter efetuado, por intermédio do Ato publicado 
no Diário Oficial da União, em 18 de julho de 2011, a 
minha nomeação para aquele excelso Parlamento. Da-
quela data, até o presente momento, sempre procurei 
honrar, com minha atuação,a Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul.

Receba Vossa Excelência os meus votos de res-
peito e alta consideração. – Wilson Santiago.

OF. GLPMDB Nº 38/2012

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar 

os nomes dos Vice-Líderes do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB, abaixo relacionados:

Vital do Rêgo
Romero Jucá
Sérgio Souza
 Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador – Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofí-
cio nº 4, de 2012, da Liderança do PR, os seguintes 
Senadores para comporem as seguintes Comissões: 
 
TITULAR SUPLENTE

CAE

Antonio Russo

CAS

Antonio Russo 

CCJ

João Ribeiro

CE

Antonio Russo 

CRE

João Ribeiro

CRA

Alfredo Nascimento
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É o seguinte o Ofício:

Of. Leg. nº 4/2012-GLPR

Brasília, de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e tendo, em vista a des-

filiação do Senador Clésio Andrade dos quadros do 
Partido da República – PR, informo a V. Exª, para pre-
enchimento das vagas remanescentes, os nomes dos 
seguintes senadores:

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senado. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Senador Lauro An-
tônio, como membro titular, para compor o Conselho 
do Diploma José Ermirio de Moraes, tendo em vista a 
desfiliação do Senador Clésio Andrade dos quadros 
do Partido da República, nos termos do Ofício nº 6, 
de 2012, da Liderança do PR.

É o seguinte o Ofício:

Of. Leg. nº 6/2012-GLPR

Brasília,   de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e tendo em vista a des-

filiação do Senador Clésio Andrade dos quadros do 
Partido da República – PR, informo a V. Exa., para 
preenchimento da vaga remanescente, o nome do 
seguinte senador:

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, o Senador Eduardo 
Lopes para integrar o Conselho do Diploma José Er-

mírio de Moraes, nos termos do Ofício nº 4, de 2012, 
da Liderança do PRB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 4/2012-GSEL

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Partido Republicano 

Brasileiro nesta Casa, indico meu nome para com-
por o Conselho do “Diploma José Ermírio de Moraes” 
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009), em 
substituição ao meu correligionário indicado pelo nos-
so Ofício nº 86/2011.

Por oportuno, reitero as indicações feitas pelo 
meu antecessor, objeto do nosso Ofício nº 19, de 2012.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 173, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13 c/c art. 40, do Re-

gimento Interno do Senado federal, licença mo dia 26 
e 27 de março para desempenho de missão de repre-
sentação, respectivamente, em São Paulo-SP e Rio de 
Janeiro-RJ, com ônus para a Casa, oportunidades em 
que estarei em ao Paulo presidindo Audiência pública 
da Comissão Parlamentar de Inquérito – ECAD, criada 
pelo RQS nº 547/2011 e no Rio de Janeiro me reunin-
do com representantes da classe artística para colher 
subsídios para conclusão do relatório da CPI do ECAD.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL/AP.

REQUERIMENTO Nº 174, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 13 combinado com 
o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença para desempenho de missão de representa-
ção, com ônus para Casa, no dia 26 de março de 2012, 
quando estarei participando de audiência pública da CPI 
do ECAD, criada pelo Requerimento nº 547, de 2011, 
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 175, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney,

Com fundamento no disposto nos artigos 218 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro a Vossa Excelência à inserção em Ata de Voto 
de Profundo Pesar pelo falecimento do Ex-Prefeito de 
Natal, Ernani Alves da Silveira, ocorrido no dia 17 de 
março do corrente ano, bem como a apresentação de 
condolências à família.

Sala das Sessões, 19 de março de 2012. – Se-
nador Paulo Davim (PV/RN). 

REQUERIMENTO Nº 176, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos à Ouvidoria Geral do 
Estado do Amazonas, por estar completando 15 anos 
de criação, comemorando no dia 16 de março de 2012, 
bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte 
endereço: Rua 07, Casa 11, Conjunto Celetramazon 
– Adrianópolis CEP: 69.057-350.

Justificação

A Ouvidoria Geral do Estado é uma secretaria da 
administração direta do Poder Executivo. Ala foi implan-
tada em 16 de março de 1977. Em 30 de dezembro 
de 1998 passa a ser Ouvidoria e Controladoria. Após 
cinco anos, em 31 de janeiro de 2003, volta a ser no-
vamente Ouvidoria.

A secretaria tem como função defender os direi-
tos e interesses individuais e coletivos contra atos e 
omissões da Administração Pública Estadual, coorde-
nar os serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão e 
controle interno da Administração Estadual.

A Ouvidoria Geral do Estado do Amazonas atua 
como um agente promotor de mudanças, favorecen-
do uma gestão flexível e voltada para a satisfação das 
necessidades do cidadão, garantindo uma prestação 
de serviços públicos de qualidade, de forma a garan-
tir direitos. Em resumo, é um instrumento a serviço da 
democracia, pois só nos países democráticos é que o 
cidadão pode se manifestar das mais variadas formas, 
seja elogiando, criticando ou sugerindo medias que ve-
nham ao encontro dos interesses públicos e coletivos.

Na capital há 26 Ouvidorias que atuam nas se-
cretarias estaduais e há outras que estão em fase de 
implantação. A Ouvidoria do Estado é responsável pela 
administração das oito unidades do Pronto Atendimento 
ao Cidadão (PAC’s), seis na capital e duas no interior e 
atende a sociedade que busca por soluções e respostas 
relacionadas com o Governo através do Disk Cidadão.

Parabéns, a Ouvidoria Geral do estado do Ama-
zonas por ser um instrumento de gestão que amplia a 
democracia. Desejamos a todos os ouvidores sensibi-
lidade, paciência, proatividade e disciplina.

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin – PC DO B/Amazonas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 177, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, sobre a inclusão dos telefones ce-
lulares de 3ª Geração (smartphones) na lei 
da informática.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior as seguintes informações sobre a 
inclusão dos telefones celulares de 3ª geração (smar-
tphones) na lei de informática.

1. Há um planejamento, ou proposta, por parte desse 
Ministério para incluir os telefones celulares de 
3ª geração (smartphones) na lei de informática 
e assim estender os benefícios fiscais previstos 
nesse regulamento para os telefones celulares 
com acesso à internet?

2. Em caso afirmativo à questão 1:

a) Quais os motivos que fundamentam 
essa proposta?

b) Qual o impacto econômico dessa me-
dida no mercado brasileiro em termos de re-
dução de arrecadação, comparado à perda 
financeira que ocorrerá para as indústrias da 
Zona Franca de Manaus que produzem ou es-
tejam com parque indústrias em construção?

c) Foi realizado algum estudo considerando 
a redução, em números absolutos, da oferta de 
emprego e consequente reflexo na renda que tal 
medida irá causar na Zona Franca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas 
capazes de garantir redução do preço final dos 
telefones celulares de 3ª geração (smartpho-
nes) sem que sejam afetados diretamente os 
empregos da Zona Franca de Manaus?
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3.É legal o procedimento de inclusão de produtos pre-
dominantemente destinados à telefonia celular 
em uma lei criada para dar incentivos a produtos 
predominantemente voltados ao uso da internet?

Justificação

A partir da década de 80 iniciou-se um processo 
de grandes avanços na área de tecnologia de informa-
ção, principalmente da informática voltada para os com-
putadores de mesa (desktops), mais leves e potentes, 
sendo capazes de transmitir e receber informações de 
quaisquer partes do mundo, através da internet.

Por consequência, começou a aparecer no cenário 
mundial a institucionalização dos grandes conglome-
rados empresariais, com sedes em diversas partes do 
mundo, interligando-se de forma mais rápida e, desta 
forma, viabilizando a produção em escala nos países 
asiáticos e latino americanos, como no caso do Brasil, 
dando inicio ao que se denominou de globalização, 
através da implantação de políticas neoliberais.

Tendo-se em vista isso, as indústrias nacionais e 
internacionais produtoras de bens de informática im-
plantaram-se na Zona Franca de Manaus em razão do 
modelo de exceção criado ainda na época da ditadura 
militar como um modelo de desenvolvimento industrial, 
que buscava equiparar as condições socioeconômicas 
da região norte em comparação com a realidade vivida 
pelas outras regiões brasileiras.

Nesse cenário, o Brasil já na década de noventa, 
após ficar marcado por vários anos de ditadura militar 
e pelo modelo protecionista da indústria pátria, come-
çou um processo de abertura do mercado brasileiro 
para os importados, o que possibilitou a revitalização 
da indústria pátria, pois os produtos nacionais eram ob-
soletos e de baixa qualidade, sendo necessária então 
a renovação tecnológica dos produtos nacionais para 
concorrer com os produtos internacionais.

Ao final da década de 90 com as inovações tec-
nológicas iniciou-se um processo de digitalização das 
informações e tecnologias. Nessa esteira, surgiram 
também os primeiros celulares digitais, aproveitando 
o desenvolvimento tecnológico da área de informática 
e incorporando-as aos aparelhos desenvolvidos pelas 
empresas atuantes no mercado brasileiro.

A partir daí começou então um processo de po-
pularização do uso do telefone celular e as grandes 
empresas do setor começaram a instalar suas em-
presas no Brasil tendo em vista o potencial mercado 
consumidor que tinha expectativa de grande expansão 
para a década seguinte.

Aberta então a competição dos produtos nacionais 
com os internacionais, a legislação brasileira precisava 
estar adequada às novas realidades vividas pelo país, 

foi então sancionada a Lei n. 8.248/91, chamada de Lei 
de Informática, a qual institucionalizou o PPB no país.

Todavia, esta lei de informática ao ser promul-
gada, ficou regionalmente conhecida como o primei-
ro grande impacto sofrido pelo modelo Zona Franca, 
uma vez que concedeu benefícios fiscais para todas 
as regiões do país de forma igualitária, sem observar 
o modelo da ZFM, tendo apenas como contraparti-
da para as empresas o requisito de obediência ao 
Processo Produtivo Básico – PPB determinado pelo 
governo federal.

A Lei n. 8.248/91 tinha validade até 1999. E a 
prorrogação da vigência do prazo da Lei de informática 
ocorreu em 2001, ano da edição da Lei n. 10.176/01, 
estendendo o prazo do benefício fiscal para o setor 
de TI até 2019, acarretando prejuízos incalculáveis a 
ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens 
de informática para outras regiões do país.

Mesmo após haver o deslocamento da produção 
de bens de informática para a região sudeste e sul do 
país acarretando no corte de centenas de empregos, 
começou-se a discutir também a inserção dos apare-
lhos celulares como bens de informática.

No entanto, é possível observar que atualmente 
diversos setores da economia mundial incorporaram 
aos seus produtos tecnologias digitais com o intuito de 
ofertar ao consumidor maior conforto e comodidade.

Porém, isso não quer dizer que tais produtos tor-
nem-se produtos ou bens de informática, uma vez que 
não são predominantemente destinados para tal fim, 
sendo tão somente uma forma de incorporar tecnolo-
gias ao bem já existente e participante de outro setor.

Sendo assim, foi recentemente noticiado que 
esse Ministério tomou a iniciativa de abrir espaço para 
discussão da inclusão dos smartphones na chamada 
‘‘Lei do Bem’’, dando-lhes isenções fiscais constantes 
no regulamento normativo em questão.

Tal fato preocupa muito a população amazonense 
uma vez que se isso acontecer irá afetar diretamente 
centenas de empregos na Zona Franca de Manaus, 
além de possivelmente decretar o fim do pólo de ce-
lular instalado na ZFM.

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 178, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
das Comunicações, sobre a inclusão dos 
telefones celulares de 3ª Geração (smar-
tphones) na lei da informática.
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Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Ministro das Comunicações as seguintes 
informações sobre a inclusão dos telefones celulares 
de 3ª geração (smartphones) na lei de informática.

1. Há um planejamento, ou proposta, por parte desse 
Ministério para incluir os telefones celulares de 
3ª geração (smartphones) na lei de informática 
e assim estender os benefícios fiscais previstos 
nesse regulamento para os telefones celulares 
com acesso à internet?

2. Em caso afirmativo à questão 1:

a) Quais os motivos que fundamentam 
essa proposta?

b) Qual o impacto econômico dessa me-
dida no mercado brasileiro em termos de re-
dução de arrecadação, comparado à perda 
financeira que ocorrerá para as indústrias da 
Zona Franca de Manaus que produzem ou es-
tejam com parque indústrias em construção?

c) Foi realizado algum estudo conside-
rando a redução, em números absolutos, da 
oferta de emprego e consequente reflexo na 
renda que tal medida irá causar na Zona Fran-
ca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas 
capazes de garantir redução do preço final dos 
telefones celulares de 3ª geração (smartpho-
nes) sem que sejam afetados diretamente os 
empregos da Zona Franca de Manaus?

3. É legal o procedimento de inclusão de produtos pre-
dominantemente destinados à telefonia celular 
em uma lei criada para dar incentivos a produtos 
predominantemente voltados ao uso da internet?

Justificação

A partir da década de 80 iniciou-se um processo 
de grandes avanços na área de tecnologia de infor-
mação, principalmente da informática voltada para 
os computadores de mesa (desktops), mais leves 
e potentes, sendo capazes de transmitir e receber 
informações de quaisquer partes do mundo, através 
da internet.

Por consequência, começou a aparecer no cenário 
mundial a institucionalização dos grandes conglome-
rados empresariais, com sedes em diversas partes do 
mundo, interligando-se de forma mais rápida e, desta 
forma, viabilizando a produção em escala nos países 
asiáticos e latino americanos, como no caso do Brasil, 
dando inicio ao que se denominou de globalização, 
através da implantação de políticas neoliberais.

Tendo-se em vista isso, as indústrias nacionais e 
internacionais produtoras de bens de informática im-
plantaram-se na Zona Franca de Manaus em razão do 
modelo de exceção criado ainda na época da ditadura 
militar como um modelo de desenvolvimento industrial, 
que buscava equiparar as condições socioeconômicas 
da região norte em comparação com a realidade vivida 
pelas outras regiões brasileiras.

Nesse cenário, o Brasil já na década de noventa, 
após ficar marcado por vários anos de ditadura militar 
e pelo modelo protecionista da indústria pátria, come-
çou um processo de abertura do mercado brasileiro 
para os importados, o que possibilitou a revitalização 
da indústria pátria, pois os produtos nacionais eram ob-
soletos e de baixa qualidade, sendo necessária então 
a renovação tecnológica dos produtos nacionais para 
concorrer com os produtos internacionais.

Ao final da década de 90 com as inovações tec-
nológicas iniciou-se um processo de digitalização das 
informações e tecnologias. Nessa esteira, surgiram 
também os primeiros celulares digitais, aproveitando 
o desenvolvimento tecnológico da área de informática 
e incorporando-as aos aparelhos desenvolvidos pelas 
empresas atuantes no mercado brasileiro.

A partir daí começou então um processo de po-
pularização do uso do telefone celular e as grandes 
empresas do setor começaram a instalar suas em-
presas no Brasil tendo em vista o potencial mercado 
consumidor que tinha expectativa de grande expansão 
para a década seguinte.

Aberta então a competição dos produtos na-
cionais com os internacionais, a legislação brasileira 
precisava estar adequada às novas realidades vivi-
das pelo país, foi então sancionada a Lei n. 8.248/91, 
chamada de Lei de Informática, a qual institucionali-
zou o PPB no país.

Todavia, esta lei de informática ao ser promulgada, 
ficou regionalmente conhecida como o primeiro grande 
impacto sofrido pelo modelo Zona Franca, uma vez que 
concedeu benefícios fiscais para todas as regiões do 
país de forma igualitária, sem observar o modelo da 
ZFM, tendo apenas como contrapartida para as em-
presas o requisito de obediência ao Processo Produ-
tivo Básico – PPB determinado pelo governo federal.

A Lei n. 8.248/91 tinha validade até 1999. E a 
prorrogação da vigência do prazo da Lei de informática 
ocorreu em 2001, ano da edição da Lei n. 10.176/01, 
estendendo o prazo do benefício fiscal para o setor 
de TI até 2019, acarretando prejuízos incalculáveis a 
ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens 
de informática para outras regiões do país.

Mesmo após haver o deslocamento da produção 
de bens de informática para a região sudeste e sul do 
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país acarretando no corte de centenas de empregos, 
começou-se a discutir também a inserção dos apare-
lhos celulares como bens de informática.

No entanto, é possível observar que atualmente 
diversos setores da economia mundial incorporaram 
aos seus produtos tecnologias digitais com o intuito de 
ofertar ao consumidor maior conforto e comodidade.

Porém, isso não quer dizer que tais produtos tor-
nem-se produtos ou bens de informática, uma vez que 
não são predominantemente destinados para tal fim, 
sendo tão somente uma forma de incorporar tecnolo-
gias ao bem já existente e participante de outro setor.

Sendo assim, foi recentemente noticiado que 
esse Ministério tomou a iniciativa de abrir espaço para 
discussão da inclusão dos smartphones na chamada 
‘‘Lei do Bem’’, dando-lhes isenções fiscais constantes 
no regulamento normativo em questão.

Tal fato preocupa muito a população amazonense 
uma vez que se isso acontecer irá afetar diretamente 
centenas de empregos na Zona Franca de Manaus, 
além de possivelmente decretar o fim do pólo de ce-
lular instalado na ZFM.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
do Ministro de Estado dos Transportes:

– Nº 50, de 16 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.340, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Jorge Viana; e

– Nº 52, de 19 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 924, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Ricardo Ferraço. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 60, DE 2012 

Altera o art. 24 da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, para estabele-
cer vedações a doações para campanhas 
eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 ..................................................
 ..............................................................
XII – pessoa física:
a) que tenha contra si representação 

julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em 
decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado, em processo de apuração de 
abuso do poder econômico ou político, pelo 
prazo de 8 (oito) anos, contados da eleição 
em que se verificou o ilícito;

b) condenada, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegia-
do, desde a condenação até o transcurso do 
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da 
pena, pelos crimes abaixo elencados, excetu-
ados os crimes culposos, os definidos em lei 
como de menor potencial ofensivo e os crimes 
de ação penal privada:

1. contra a economia popular, a fé pública, 
a administração pública e o patrimônio público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os previs-
tos na lei que regula a falência;

3. contra o meio ambiente e a saúde 
pública;

4. eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade;

5. de abuso de autoridade, nos casos em 
que houver condenação à perda do cargo ou à 
inabilitação para o exercício de função pública;

6. de lavagem ou ocultação de bens, di-
reitos e valores;

7. de tráfico de entorpecentes e drogas 
afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

8. de redução à condição análoga à de 
escravo;

9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando;
c) declarada indigna do oficialato, ou com 

ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos;
d) cujas contas relativas ao exercício de 

cargo ou função pública tenham sido rejeitadas 
por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por de-
cisão irrecorrível do órgão competente, salvo 
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário, pelo prazo de 8 (oito) anos, 
contados da data da decisão;
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e) detentora de cargo na administração 
pública direta, indireta ou fundacional, que be-
neficiar a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político, que for condenada em 
decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, pelo prazo de 8 (oito) 
anos, contados da data da decisão;

f) que, em estabelecimento de crédito, 
financiamento ou seguro que tenha sido ou 
esteja sendo objeto de processo de liquidação 
judicial ou extrajudicial, haja exercido, nos 12 
(doze) meses anteriores à respectiva decreta-
ção, cargo ou função de direção, administração 
ou representação, enquanto não for exonerada 
de qualquer responsabilidade;

g) condenada, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado da 
Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por 
captação ilícita de sufrágio, por doação, capta-
ção ou gastos ilícitos de recursos de campanha 
ou por conduta vedada aos agentes públicos 
em campanhas eleitorais que impliquem cas-
sação do registro ou do diploma, pelo prazo 
de 8 (oito) anos, contados da eleição em que 
se verificou o ilícito;

h) condenada à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial colegiado, por 
ato doloso de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enri-
quecimento ilícito, desde a condenação ou o 
trânsito em julgado até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

i) excluída do exercício da profissão, por 
decisão sancionatória do órgão profissional 
competente, em decorrência de infração ético-
-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo 
se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo 
Poder Judiciário;

j) que for demitida do serviço público em 
decorrência de processo administrativo ou ju-
dicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da 
decisão, salvo se o ato houver sido suspenso 
ou anulado pelo Poder Judiciário;

k) pessoa física e dirigentes de pessoas 
jurídicas responsáveis por doações eleitorais 
tidas por ilegais por decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado da 
Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos 
após a decisão; 

l) que não estiver no pleno gozo dos di-
reitos políticos;

XIII – pessoa jurídica cujo dirigente, nes-
sa qualidade, tenha sido condenado por prática 
de corrupção ativa, em decisão transitada em 
julgado ou por órgão judicial colegiado.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O alto custo financeiro das campanhas eleitorais 
impõe aos candidatos a busca de financiamento no 
setor privado. Ocorre que a estreita relação entre as 
esferas econômica e política, ou seja, entre dinheiro 
e eleições tem levado à criação de proibições e limi-
tes legais de financiamentos de forma a constranger 
determinados comportamentos dos atores políticos e 
econômicos no que concerne à representação políti-
ca. É o que registra Vítor de Moraes Peixoto na obra 
Financiamento de Campanhas: o Brasil em perspec-
tiva comparada, Perspectivas, v. 35, janeiro-junho de 
2009, p. 92.

Nesse sentido, as Leis nºs 11.300, de 10 de maio 
de 2006, e 12.034, de 29 de setembro de 2009, foram 
inseridas em nosso ordenamento, com os objetivos, 
entre outros, de conter os gastos de campanha, limitar 
as doações e conferir-lhes maior transparência, além 
de impor maior rigor às práticas financeiras irregulares.

Todavia, embora de extrema relevância, tais medi-
das não se mostraram suficientes para garantir a ética 
e proteger o interesse público nas eleições. Essa é a 
razão pela qual oferecemos o presente projeto de lei, 
que altera a Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 1997), 
para ampliar as hipóteses de vedação às doações para 
campanhas eleitorais.

Influenciados pela recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal que declarou constitucionais dispositi-
vos da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 
(conhecida como Lei da Ficha Limpa), que tornaram 
inelegíveis pessoas cuja vida pregressa esteja macu-
lada por condenação proferida por órgão colegiado, 
apresentamos o projeto em tela, que cria a ficha lim-
pa também para as doações para campanha eleitoral.

Nesse contexto, adaptamos as disposições da Lei 
da Ficha Limpa ao regime legal de doações para cam-
panha eleitoral, consideradas as suas especificidades. 
A essas hipóteses, acrescentamos ainda, a proibição 
de doações por parte de pessoas que não estejam no 
pleno gozo dos direitos políticos e de pessoas jurídicas 
cujo dirigente, nessa qualidade, tenha sido condenado 
por prática de corrupção ativa, em decisão transitada 
em julgado ou por órgão judicial colegiado.

Como consignou o STF, a Lei da Ficha Limpa re-
presenta significativo avanço democrático com o escopo 
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de viabilizar o banimento da vida pública de pessoas 
que não atendem às exigências de moralidade e pro-
bidade. Do mesmo modo, uma eleição ficha limpa não 
pode admitir que tais pessoas tenham qualquer influ-
ência ou participação no processo eleitoral, inclusive 
por meio de financiamento de campanhas.

Contamos com o apoio dos nobres pares para 
a aprovação do projeto, que visa a contribuir para a 
moralização da política e o fortalecimento de nosso 
sistema democrático. 

Sala de Sessões, 20 de março de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB-Amazonas.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

 O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................
....................................................................................

 Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de:

 I – entidade ou governo estrangeiro;
 II – órgão da administração pública direta e indi-

reta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

 III – concessionário ou permissionário de ser-
viço público;

 IV – entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compulsória em 
virtude de disposição legal;

 V – entidade de utilidade pública;
 VI – entidade de classe ou sindical;
 VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que re-

ceba recursos do exterior. 
 VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Inclu-

ído pela Lei nº 11.300, de 2006)
 IX – entidades esportivas que recebam recursos 

públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
 IX – entidades esportivas; (Redação dada pela 

Lei nº 12.034, de 2009)
 X – organizações não-governamentais que re-

cebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

 XI – organizações da sociedade civil de interesse 
público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

 Parágrafo único. Não se incluem nas vedações 
de que trata este artigo as cooperativas cujos coope-

rados não sejam concessionários ou permissionários 
de serviços públicos, desde que não estejam sendo 
beneficiadas com recursos públicos, observado o dis-
posto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 11.300, DE 10 DE MAIO DE 2006

Mensagem de veto

Dispõe sobre propaganda, financia-
mento e prestação de contas das despesas 
com campanhas eleitorais, alterando a Lei 
no 9.504, de 30 de setembro de 1997.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observa-
das as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho 
de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha 
para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a 
data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o 
limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que 
dará a essas informações ampla publicidade.”

“Art. 18. No pedido de registro de seus candidatos, 
os partidos e coligações comunicarão aos respectivos 
Tribunais Eleitorais os valores máximos de gastos que 
farão por cargo eletivo em cada eleição a que concorre-
rem, observados os limites estabelecidos, nos termos 
do art. 17-A desta Lei.
............................................................................... ” (NR)

“Art. 21. O candidato é solidariamente respon-
sável com a pessoa indicada na forma do art. 20 des-
ta Lei pela veracidade das informações financeiras e 
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar 
a respectiva prestação de contas.” (NR) 

“Art. 22.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamen-
tos de gastos eleitorais que não provenham da conta 
específica de que trata o caput deste artigo implicará 
a desaprovação da prestação de contas do partido ou 
candidato; comprovado abuso de poder econômico, 
será cancelado o registro da candidatura ou cassado 
o diploma, se já houver sido outorgado.

§ 4o Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral re-
meterá cópia de todo o processo ao Ministério Público 
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Com-
plementar no 64, de 18 de maio de 1990.” (NR)

“Art. 23.  .............................................................  
........................................................................................ 
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§ 4o As doações de recursos financeiros somente 
poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 
22 desta Lei por meio de:

I – cheques cruzados e nominais ou transferência 
eletrônica de depósitos;

II – depósitos em espécie devidamente identifica-
dos até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 5o Ficam vedadas quaisquer doações em di-
nheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qual-
quer espécie feitas por candidato, entre o registro e a 
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.” (NR)

“Art. 24.  .............................................................  
................................................................................... 

VIII – entidades beneficentes e religiosas;
IX – entidades esportivas que recebam recursos 

públicos;
X – organizações não-governamentais que rece-

bam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interes-

se público.” (NR)
“Art. 26.  São considerados gastos eleitorais, su-

jeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
................................................................................... 

IV – despesas com transporte ou deslocamento 
de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;
................................................................................. 

IX – a realização de comícios ou eventos desti-
nados à promoção de candidatura;
.................................................................................... 

XI – (Revogado);
....................................................................................... 

XIII – (Revogado);
....................................................................................... 

XVII – produção de jingles, vinhetas e slogans 
para propaganda eleitoral.” (NR)

“Art. 28.  .............................................................  
................................................................................... 

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os can-
didatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, 
a divulgar, pela rede mundial de computadores (inter-
net), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, relatório 
discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis 
em dinheiro que tenham recebido para financiamento 
da campanha eleitoral, e os gastos que realizarem, 
em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, 
exigindo-se a indicação dos nomes dos doadores e 
os respectivos valores doados somente na prestação 
de contas final de que tratam os incisos III e IV do art. 
29 desta Lei.” (NR)

“Art. 30.  .............................................................  
§ 1o A decisão que julgar as contas dos candida-

tos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias 
antes da diplomação.

............................................................................... ” (NR)
“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação 

poderá representar à Justiça Eleitoral relatando fatos 
e indicando provas e pedir a abertura de investigação 
judicial para apurar condutas em desacordo com as 
normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos 
de recursos.

§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-
-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Comple-
mentar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de 
recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.”

“Art. 35-A. É vedada a divulgação de pesquisas 
eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir 
do décimo quinto dia anterior até as 18 (dezoito) horas 
do dia do pleito.” (Vide ADIN 3.741-2)

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 
permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, 
e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação 
pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urba-
nos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer 
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação 
de placas, estandartes, faixas e assemelhados.

§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo 
com o disposto no caput deste artigo sujeita o respon-
sável, após a notificação e comprovação, à restaura-
ção do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 
(oito mil reais).
............................................................................... ” (NR)

“Art. 39.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 4o A realização de comícios e a utilização de 
aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no 
horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte 
e quatro) horas.

§ 5o  ....................................................................  
....................................................................................  

II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda 
de boca de urna;

III – a divulgação de qualquer espécie de pro-
paganda de partidos políticos ou de seus candidatos, 
mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, bro-
ches ou dísticos em vestuário.

§ 6o É vedada na campanha eleitoral a confec-
ção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou 
com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bo-
nés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer 
outros bens ou materiais que possam proporcionar 
vantagem ao eleitor.
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§ 7o É proibida a realização de showmício e de 
evento assemelhado para promoção de candidatos, 
bem como a apresentação, remunerada ou não, de 
artistas com a finalidade de animar comício e reunião 
eleitoral.

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante 
outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os par-
tidos, coligações e candidatos à imediata retirada da 
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor 
de 5.000 (cinco mil) a 15.000 (quinze mil) UFIRs.” (NR)

“Art. 40-A. (VETADO)” 
“Art. 43. É permitida, até a antevéspera das elei-

ções, a divulgação paga, na imprensa escrita, de pro-
paganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para 
cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de 
página de jornal padrão e um quarto de página de re-
vista ou tablóide.

Parágrafo único. A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de 
divulgação e os partidos, coligações ou candidatos be-
neficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da di-
vulgação da propaganda paga, se este for maior.” (NR)

“Art. 45.  .............................................................  
§ 1o A partir do resultado da convenção, é vedado, 

ainda, às emissoras transmitir programa apresentado 
ou comentado por candidato escolhido em convenção.
............................................................................... ” (NR)

“Art. 47.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, a repre-
sentação de cada partido na Câmara dos Deputados 
é a resultante da eleição.
............................................................................... ” (NR)

“Art. 54. (VETADO)”
“Art. 73.  .............................................................  

.................................................................................... 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica 

proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto 
nos casos de calamidade pública, de estado de emer-
gência ou de programas sociais autorizados em lei e 
já em execução orçamentária no exercício anterior, 
casos em que o Ministério Público poderá promover 
o acompanhamento de sua execução financeira e ad-
ministrativa.” (NR)

“Art. 90-A. (VETADO)”
“Art. 94-A.  Os órgãos e entidades da Adminis-

tração Pública direta e indireta poderão, quando so-
licitados, em casos específicos e de forma motivada, 
pelos Tribunais Eleitorais:

I – fornecer informações na área de sua com-
petência;

II – ceder funcionários no período de 3 (três) me-
ses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição.”

“Art. 94-B. (VETADO)”
Art. 2o O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-

truções objetivando a aplicação desta Lei às eleições 
a serem realizadas no ano de 2006.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4o Revogam-se os incisos XI e XIII do art. 26 
e o art. 42 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Brasília, 10 de maio de 2006; 185o da Indepen-
dência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Márcio Thomaz Bastos.

LEI Nº 12.034, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009

Mensagem de veto

Altera as Leis nos 9.096, de 19 de se-
tembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que es-
tabelece normas para as eleições, e 4.737, 
de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o Esta Lei altera as Leis nos 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
e 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. 

Art. 2o A Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e 
trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário 
municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao 
não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a 
dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a soli-
dariedade de outros órgãos de direção partidária.” (NR) 

“Art. 19.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos 
políticos terão pleno acesso às informações de seus 
filiados constantes do cadastro eleitoral.” (NR) 

“Art. 28.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 4o Despesas realizadas por órgãos partidários 
municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários 
nas respectivas circunscrições devem ser assumidas 
e pagas exclusivamente pela esfera partidária corres-
pondente, salvo acordo expresso com órgão de outra 
esfera partidária. 

§ 5o Em caso de não pagamento, as despesas 
não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos 
superiores dos partidos políticos, recaindo eventual 
penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que 
contraiu a dívida executada. 
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§ 6o O disposto no inciso III do caput refere-se 
apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos 
que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior 
Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro 
civil e do estatuto do partido quando a omissão for 
dos órgãos partidários regionais ou municipais.” (NR) 

“Art. 37.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o A sanção de suspensão do repasse de novas 
quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou 
parcial da prestação de contas de partido, deverá ser 
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo perí-
odo de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio 
do desconto, do valor a ser repassado, da importância 
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a 
sanção de suspensão, caso a prestação de contas não 
seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 
5 (cinco) anos de sua apresentação. 

§ 4o Da decisão que desaprovar total ou parcial-
mente a prestação de contas dos órgãos partidários 
caberá recurso para os Tribunais Regionais Eleitorais 
ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, 
o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. 

§ 5o As prestações de contas desaprovadas pe-
los Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior po-
derão ser revistas para fins de aplicação proporcional 
da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado 
nos autos da prestação de contas. 

§ 6o O exame da prestação de contas dos órgãos 
partidários tem caráter jurisdicional.” (NR) 

“Art. 39.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 5o Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão 
aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos 
financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, 
observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 
e no § 1o do art. 81 da Lei no 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos 
órgãos de direção e pelas normas estatutárias.” (NR) 

“Art. 44.  .............................................................  
I – na manutenção das sedes e serviços do par-

tido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer 
título, observado neste último caso o limite máximo de 
50% (cinquenta por cento) do total recebido;
....................................................................................  

V – na criação e manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação política das mu-
lheres conforme percentual que será fixado pelo órgão 
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 
5% (cinco por cento) do total.
....................................................................................  

§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual 
previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de 
qualquer natureza. 

§ 5o O partido que não cumprir o disposto no 
inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subse-
quente, acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros 
e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para 
essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para 
finalidade diversa.” (NR) 

“Art. 45.  .............................................................  
....................................................................................  

IV – promover e difundir a participação política 
feminina, dedicando às mulheres o tempo que será 
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, ob-
servado o mínimo de 10% (dez por cento).
....................................................................................  

§ 2o O partido que contrariar o disposto neste 
artigo será punido: 

I – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em bloco, com a cassação do direito de transmissão 
no semestre seguinte; 

II – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em inserções, com a cassação de tempo equivalente 
a 5 (cinco) vezes ao da inserção ilícita, no semestre 
seguinte. 

§ 3o A representação, que somente poderá ser 
oferecida por partido político, será julgada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral quando se tratar de programa em blo-
co ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais quando se tratar de programas em bloco ou 
inserções transmitidos nos Estados correspondentes. 

§ 4o O prazo para o oferecimento da representa-
ção encerra-se no último dia do semestre em que for 
veiculado o programa impugnado, ou se este tiver sido 
transmitido nos últimos 30 (trinta) dias desse período, 
até o 15o (décimo quinto) dia do semestre seguinte. 

§ 5o Das decisões dos Tribunais Regionais Eleito-
rais que julgarem procedente representação, cassan-
do o direito de transmissão de propaganda partidária, 
caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que 
será recebido com efeito suspensivo. 

§ 6o A propaganda partidária, no rádio e na tele-
visão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados 
nesta Lei, com proibição de propaganda paga.” (NR) 

Art. 3o A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 6o  ...............................................................  
....................................................................................  

§ 1o-A. A denominação da coligação não pode-
rá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou nú-
mero de candidato, nem conter pedido de voto para 
partido político.
....................................................................................  
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§ 4o O partido político coligado somente possui 
legitimidade para atuar de forma isolada no processo 
eleitoral quando questionar a validade da própria coli-
gação, durante o período compreendido entre a data 
da convenção e o termo final do prazo para a impug-
nação do registro de candidatos.” (NR) 

“Art. 7o  ...............................................................  
....................................................................................  

§ 2o Se a convenção partidária de nível inferior se 
opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes 
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção na-
cional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse 
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. 

§ 3o As anulações de deliberações dos atos de-
correntes de convenção partidária, na condição aci-
ma estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça 
Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite 
para o registro de candidatos. 

§ 4o Se, da anulação, decorrer a necessidade de 
escolha de novos candidatos, o pedido de registro de-
verá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) 
dias seguintes à deliberação, observado o disposto 
no art. 13.” (NR) 

“Art. 10.   ............................................................  
....................................................................................  

§ 3o Do número de vagas resultante das regras 
previstas neste artigo, cada partido ou coligação pre-
encherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máxi-
mo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de 
cada sexo.
................................................................................” (NR) 

“Art. 11.  .............................................................  
§ 1o  ....................................................................  

....................................................................................  
IX – propostas defendidas pelo candidato a Prefei-

to, a Governador de Estado e a Presidente da República.
....................................................................................  

§ 4o Na hipótese de o partido ou coligação não 
requerer o registro de seus candidatos, estes poderão 
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo 
máximo de quarenta e oito horas seguintes à publi-
cação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral.
....................................................................................  

§ 6o A Justiça Eleitoral possibilitará aos interes-
sados acesso aos documentos apresentados para os 
fins do disposto no § 1o. 

§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrange-
rá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos 
políticos, o regular exercício do voto, o atendimento 
a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os 
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas 
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral 

e não remitidas, e a apresentação de contas de cam-
panha eleitoral. 

§ 8o Para fins de expedição da certidão de que 
trata o § 7o, considerar-se-ão quites aqueles que: 

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, 
até a data da formalização do seu pedido de registro 
de candidatura, comprovado o pagamento ou o parce-
lamento da dívida regularmente cumprido; 

II – pagarem a multa que lhes couber individual-
mente, excluindo-se qualquer modalidade de respon-
sabilidade solidária, mesmo quando imposta conco-
mitantemente com outros candidatos e em razão do 
mesmo fato. 

§ 9o A Justiça Eleitoral enviará aos partidos polí-
ticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho 
do ano da eleição, a relação de todos os devedores 
de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das 
certidões de quitação eleitoral. 

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas 
de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da 
formalização do pedido de registro da candidatura, 
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, super-
venientes ao registro que afastem a inelegibilidade. 

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcela-
mento a que se refere o § 8o deste artigo, as regras de 
parcelamento previstas na legislação tributária federal. 

§ 12. (VETADO)” (NR) 
“Art. 13.  .............................................................  
§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma 

estabelecida no estatuto do partido a que pertencer 
o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 
(dez) dias contados do fato ou da notificação do parti-
do da decisão judicial que deu origem à substituição.
................................................................................” (NR) 

“Art. 16.  .............................................................  
§ 1o Até a data prevista no caput, todos os pedi-

dos de registro de candidatos, inclusive os impugna-
dos, e os respectivos recursos, devem estar julgados 
em todas as instâncias, e publicadas as decisões a 
eles relativas. 

§ 2o Os processos de registro de candidaturas 
terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a 
Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias 
para o cumprimento do prazo previsto no § 1o, inclusive 
com a realização de sessões extraordinárias e a con-
vocação dos juízes suplentes pelos Tribunais, sem pre-
juízo da eventual aplicação do disposto no art. 97 e de 
representação ao Conselho Nacional de Justiça.” (NR) 

“Art. 22.  .............................................................  
§ 1o Os bancos são obrigados a acatar, em até 

3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qual-
quer comitê financeiro ou candidato escolhido em con-
venção, sendo-lhes vedado condicioná-la à depósito 
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mínimo e à cobrança de taxas e/ou outras despesas 
de manutenção.
................................................................................” (NR) 

“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
....................................................................................  

§ 2o Toda doação a candidato específico ou a 
partido deverá ser feita mediante recibo, em formu-
lário impresso ou em formulário eletrônico, no caso 
de doação via internet, em que constem os dados do 
modelo constante do Anexo, dispensada a assinatura 
do doador.
....................................................................................  

§ 4o  ....................................................................  
....................................................................................  

III – mecanismo disponível em sítio do candidato, 
partido ou coligação na internet, permitindo inclusive 
o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) identificação do doador; 
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para 

cada doação realizada.
....................................................................................  

§ 6o Na hipótese de doações realizadas por meio 
da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador 
sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coliga-
ções não ensejarão a responsabilidade destes nem a 
rejeição de suas contas eleitorais. 

§ 7o O limite previsto no inciso I do § 1o não se 
aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à uti-
lização de bens móveis ou imóveis de propriedade do 
doador, desde que o valor da doação não ultrapasse 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (NR) 

“Art. 24.  .............................................................  
....................................................................................  

IX – entidades esportivas;
....................................................................................  

Parágrafo único. Não se incluem nas vedações 
de que trata este artigo as cooperativas cujos coope-
rados não sejam concessionários ou permissionários 
de serviços públicos, desde que não estejam sendo 
beneficiadas com recursos públicos, observado o dis-
posto no art. 81.” (NR) 

“Art. 25.  .............................................................  
Parágrafo único. A sanção de suspensão do re-

passe de novas quotas do Fundo Partidário, por de-
saprovação total ou parcial da prestação de contas do 
candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional 
e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) 
meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repas-
sado, na importância apontada como irregular, não 
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso 

a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou 
tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apre-
sentação.” (NR) 

“Art. 29.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o Eventuais débitos de campanha não quita-
dos até a data de apresentação da prestação de con-
tas poderão ser assumidos pelo partido político, por 
decisão do seu órgão nacional de direção partidária. 

§ 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão parti-
dário da respectiva circunscrição eleitoral passará a 
responder por todas as dívidas solidariamente com o 
candidato, hipótese em que a existência do débito não 
poderá ser considerada como causa para a rejeição 
das contas.” (NR) 

“Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regulari-
dade das contas de campanha, decidindo: 

I – pela aprovação, quando estiverem regulares; 
II – pela aprovação com ressalvas, quando verifi-

cadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; 
III – pela desaprovação, quando verificadas falhas 

que lhes comprometam a regularidade; 
IV – pela não prestação, quando não apresenta-

das as contas após a notificação emitida pela Justiça 
Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de 
prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas 
horas.
....................................................................................  

§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes 
no conjunto da prestação de contas, que não com-
prometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição 
das contas.
....................................................................................  

§ 5o Da decisão que julgar as contas prestadas 
pelos candidatos e comitês financeiros caberá recur-
so ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 
3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial. 

§ 6o No mesmo prazo previsto no § 5o, caberá re-
curso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas 
hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4o do art. 121 
da Constituição Federal. 

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se aos pro-
cessos judiciais pendentes.” (NR) 

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação 
poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 
(quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indican-
do provas, e pedir a abertura de investigação judicial 
para apurar condutas em desacordo com as normas 
desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
....................................................................................  

§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas 
em representações propostas com base neste artigo 
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será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial.” (NR) 

“Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra 
de recursos financeiros, esta deve ser declarada na 
prestação de contas e, após julgados todos os recur-
sos, transferida ao órgão do partido na circunscrição 
do pleito ou à coligação, neste caso, para divisão entre 
os partidos que a compõem. 

Parágrafo único. As sobras de recursos financei-
ros de campanha serão utilizadas pelos partidos po-
líticos, devendo tais valores ser declarados em suas 
prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com 
a identificação dos candidatos.” (NR) 

“Art. 33.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte 
e quatro horas, no local de costume, bem como divul-
gará em seu sítio na internet, aviso comunicando o 
registro das informações a que se refere este artigo, 
colocando-as à disposição dos partidos ou coligações 
com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
................................................................................” (NR) 

“Art. 36.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente 
ao custo da propaganda, se este for maior. 

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo ma-
joritário, deverão constar, também, o nome dos can-
didatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo 
claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez 
por cento) do nome do titular. 

§ 5o A comprovação do cumprimento das deter-
minações da Justiça Eleitoral relacionadas a propa-
ganda realizada em desconformidade com o disposto 
nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior 
Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-
-Presidente da República, nas sedes dos respectivos 
Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos 
a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, 
Senador da República, Deputados Estadual e Distri-
tal, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.” (NR) 

“Art. 37.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 2o Em bens particulares, independe de obten-
ção de licença municipal e de autorização da Justi-
ça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por 
meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas 

ou inscrições, desde que não excedam a 4m² (quatro 
metros quadrados) e que não contrariem a legislação 
eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades pre-
vistas no § 1o. 

§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são 
os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a 
população em geral tem acesso, tais como cinemas, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, 
estádios, ainda que de propriedade privada. 

§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em 
áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapu-
mes divisórios, não é permitida a colocação de pro-
paganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que 
não lhes cause dano. 

§ 6o É permitida a colocação de cavaletes, bo-
necos, cartazes, mesas para distribuição de material 
de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, 
desde que móveis e que não dificultem o bom anda-
mento do trânsito de pessoas e veículos. 

§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará carac-
terizada com a colocação e a retirada dos meios de 
propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. 

§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens 
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo ve-
dado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço 
para esta finalidade.” (NR) 

“Art. 38.  .............................................................  
§ 1o Todo material impresso de campanha eleito-

ral deverá conter o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do 
responsável pela confecção, bem como de quem a 
contratou, e a respectiva tiragem. 

§ 2o Quando o material impresso veicular pro-
paganda conjunta de diversos candidatos, os gastos 
relativos a cada um deles deverão constar na respec-
tiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa 
ao que houver arcado com os custos.” (NR) 

“Art. 39.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 5o  ....................................................................  
....................................................................................  

III – a divulgação de qualquer espécie de pro-
paganda de partidos políticos ou de seus candidatos. 

§ 9o Até as vinte e duas horas do dia que ante-
cede a eleição, serão permitidos distribuição de ma-
terial gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro 
de som que transite pela cidade divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos. 

§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos 
em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização 
de comícios.” (NR) 
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“Art. 41. A propaganda exercida nos termos da 
legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem 
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia 
ou de violação de postura municipal, casos em que se 
deve proceder na forma prevista no art. 40. 

§ 1o O poder de polícia sobre a propaganda elei-
toral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes 
designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. 

§ 2o O poder de polícia se restringe às providên-
cias necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a 
censura prévia sobre o teor dos programas a serem 
exibidos na televisão, no rádio ou na internet.” (NR) 

“Art. 41-A.  ..........................................................  
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é 

desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a 
evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. 

§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se 
contra quem praticar atos de violência ou grave ame-
aça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. 

§ 3o A representação contra as condutas vedadas 
no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 

§ 4o O prazo de recurso contra decisões profe-
ridas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a 
contar da data da publicação do julgamento no Diário 
Oficial.” (NR) 

“Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a 
reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, 
em datas diversas, para cada candidato, no espaço 
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de re-
vista ou tabloide. 

§ 1o Deverá constar do anúncio, de forma visível, 
o valor pago pela inserção. 

§ 2o A inobservância do disposto neste artigo su-
jeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os 
partidos, coligações ou candidatos beneficiados a mul-
ta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da 
propaganda paga, se este for maior.” (NR) 

“Art. 44.  .............................................................  
§ 1o A propaganda eleitoral gratuita na televisão 

deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – LI-
BRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar 
obrigatoriamente do material entregue às emissoras. 

§ 2o No horário reservado para a propaganda 
eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou pro-
paganda realizada com a intenção, ainda que disfar-
çada ou subliminar, de promover marca ou produto.

§ 3o Será punida, nos termos do § 1o do art. 37, 
a emissora que, não autorizada a funcionar pelo po-
der competente, veicular propaganda eleitoral.” (NR) 

“Art. 45.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o (Revogado). 
§ 4o Entende-se por trucagem todo e qualquer 

efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou 
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, 
ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudi-
car qualquer candidato, partido político ou coligação. 

§ 5o Entende-se por montagem toda e qualquer 
junção de registros de áudio ou vídeo que degradar 
ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, 
ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudi-
car qualquer candidato, partido político ou coligação. 

§ 6o É permitido ao partido político utilizar na pro-
paganda eleitoral de seus candidatos em âmbito re-
gional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem 
e a voz de candidato ou militante de partido político 
que integre a sua coligação em âmbito nacional.” (NR) 

“Art. 46.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 4o O debate será realizado segundo as regras 
estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos 
políticos e a pessoa jurídica interessada na realização 
do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. 

§ 5o Para os debates que se realizarem no primei-
ro turno das eleições, serão consideradas aprovadas 
as regras que obtiverem a concordância de pelo me-
nos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos no caso de 
eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no 
caso de eleição proporcional.” (NR) 

“Art. 47.  .............................................................  
§ 1o  ....................................................................  

....................................................................................  
III –  ....................................................................  
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos 

e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 1/3 (um terço); 

b) das treze horas às treze horas e vinte minu-
tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e 
cinquenta minutos, na televisão, nos anos em que a 
renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço); 

c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos 
e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); 

d) das treze horas às treze horas e dezoito mi-
nutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas 
e quarenta e oito minutos, na televisão, nos anos em 
que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 
(dois terços); 

IV – ....................................................................  
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a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e 
quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às doze 
horas e quarenta minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço); 

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas 
e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta mi-
nutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão, 
nos anos em que a renovação do Senado Federal se 
der por 1/3 (um terço); 

c) das sete horas e dezoito minutos às sete horas 
e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoito mi-
nutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no rádio, 
nos anos em que a renovação do Senado Federal se 
der por 2/3 (dois terços); 

d) das treze horas e dezoito minutos às treze ho-
ras e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta 
e oito minutos às vinte e uma horas e cinco minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 2/3 (dois terços); 

V – .....................................................................  
a) das sete horas e quarenta minutos às sete ho-

ras e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta 
minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, 
nos anos em que a renovação do Senado Federal se 
der por 1/3 (um terço); 

b) das treze horas e quarenta minutos às treze 
horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e 
dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na 
televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 1/3 (um terço); 

c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete 
horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e 
cinco minutos às doze horas e cinquenta minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); 

d) das treze horas e trinta e cinco minutos às tre-
ze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas 
e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 2/3 (dois terços);
................................................................................” (NR) 

“Art. 48.  Nas eleições para Prefeitos e Verea-
dores, nos Municípios em que não haja emissora de 
rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos Par-
tidos Políticos participantes do pleito a veiculação de 
propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à 
realização de segundo turno de eleições e nas quais 
seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. 

§ 1o A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto 
neste artigo, de forma que o número máximo de Muni-
cípios a serem atendidos seja igual ao de emissoras 
geradoras disponíveis.
................................................................................” (NR) 

“Art. 58.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 3o  ....................................................................  
....................................................................................  

IV – em propaganda eleitoral na internet: 
a) deferido o pedido, a divulgação da resposta 

dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, 
página eletrônica, tamanho, caracteres e outros ele-
mentos de realce usados na ofensa, em até quarenta 
e oito horas após a entrega da mídia física com a res-
posta do ofendido; 

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos 
usuários do serviço de internet por tempo não inferior 
ao dobro em que esteve disponível a mensagem con-
siderada ofensiva; 

c) os custos de veiculação da resposta correrão 
por conta do responsável pela propaganda original.
................................................................................” (NR) 

“Art. 73.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto 
nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do dispos-
to no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou 
não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
....................................................................................  

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais 
de que trata o § 10 não poderão ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por 
esse mantida. 

§ 12. A representação contra a não observância 
do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da 
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e 
poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 

§ 13. O prazo de recurso contra decisões pro-
feridas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a 
contar da data da publicação do julgamento no Diário 
Oficial.” (NR) 

“Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os 
fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar no 64, 
de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no 
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal, ficando o res-
ponsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do 
registro ou do diploma.” (NR) 

“Art. 75.  .............................................................  
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento 

do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão 
imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente 
público ou não, ficará sujeito à cassação do registro 
ou do diploma.” (NR) 

“Art. 77. É proibido a qualquer candidato com-
parecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a 
inaugurações de obras públicas. 
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Parágrafo único. A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro 
ou do diploma.” (NR) 

“Art. 81.  .............................................................  
....................................................................................  

§ 4o As representações propostas objetivando a 
aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o obser-
varão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 
no 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso 
contra as decisões proferidas com base neste artigo 
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial.” (NR) 

“Art. 97.  .............................................................  
§ 1o É obrigatório, para os membros dos Tribunais 

Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumpri-
mento desta Lei pelos juízes e promotores eleitorais 
das instâncias inferiores, determinando, quando for 
o caso, a abertura de procedimento disciplinar para 
apuração de eventuais irregularidades que verificarem. 

§ 2o No caso de descumprimento das disposições 
desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a represen-
tação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, 
observado o disposto neste artigo.” (NR) 

“Art. 99.  .............................................................  
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras 

de rádio e televisão previsto no parágrafo único do art. 
52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, e nes-
te artigo, pela cedência do horário gratuito destinado 
à divulgação das propagandas partidárias e eleitoral, 
estende-se à veiculação de propaganda gratuita de 
plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei 
no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido tam-
bém, a esse efeito, o entendimento de que: 

I – (VETADO); 
II – o valor apurado na forma do inciso I poderá 

ser deduzido do lucro líquido para efeito de determi-
nação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, inclusive da base 
de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na 
legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996), bem como da base de cálculo do 
lucro presumido. 

§ 2o (VETADO) 
§ 3o No caso de microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unifica-
do de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Sim-
ples Nacional), o valor integral da compensação fiscal 
apurado na forma do inciso I do § 1o será deduzido da 
base de cálculo de imposto e contribuições federais 
devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos 
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.” (NR) 

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da elei-
ção, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter 

regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer 
sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá ex-
pedir todas as instruções necessárias para sua fiel 
execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, 
os delegados ou representantes dos partidos políticos. 
....................................................................................  

§ 3o Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediata-
mente seguinte apenas as resoluções publicadas até 
a data referida no caput.” (NR) 

Art. 4o A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

“Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub ju-
dice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha 
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna 
eletrônica enquanto estiver sob essa condição, fican-
do a validade dos votos a ele atribuídos condicionada 
ao deferimento de seu registro por instância superior. 

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo 
partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candida-
to cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica 
condicionado ao deferimento do registro do candidato.” 

“Art. 22-A. Candidatos e Comitês Financeiros 
estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ. 

§ 1o Após o recebimento do pedido de registro 
da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em 
até 3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ. 

§ 2o Cumprido o disposto no § 1o deste artigo e 
no § 1o do art. 22, ficam os candidatos e comitês fi-
nanceiros autorizados a promover a arrecadação de 
recursos financeiros e a realizar as despesas neces-
sárias à campanha eleitoral.” 

“Art. 36-A. Não será considerada propaganda 
eleitoral antecipada: 

I – a participação de filiados a partidos políticos 
ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, en-
contros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos 
políticos, desde que não haja pedido de votos, obser-
vado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever 
de conferir tratamento isonômico; 

II – a realização de encontros, seminários ou 
congressos, em ambiente fechado e a expensas dos 
partidos políticos, para tratar da organização dos pro-
cessos eleitorais, planos de governos ou alianças par-
tidárias visando às eleições; 

III – a realização de prévias partidárias e sua 
divulgação pelos instrumentos de comunicação intra-
partidária; ou 

IV – a divulgação de atos de parlamentares e 
debates legislativos, desde que não se mencione a 
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possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou 
de apoio eleitoral.” 

“Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a 
manifestação individual e silenciosa da preferência 
do eleitor por partido político, coligação ou candidato, 
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, bro-
ches, dísticos e adesivos. 

§ 1o É vedada, no dia do pleito, até o término do 
horário de votação, a aglomeração de pessoas portan-
do vestuário padronizado, bem como os instrumentos 
de propaganda referidos no caput, de modo a carac-
terizar manifestação coletiva, com ou sem utilização 
de veículos. 

§ 2o No recinto das seções eleitorais e juntas apu-
radoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, 
aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário 
ou objeto que contenha qualquer propaganda de par-
tido político, de coligação ou de candidato. 

§ 3o Aos fiscais partidários, nos trabalhos de vo-
tação, só é permitido que, em seus crachás, constem 
o nome e a sigla do partido político ou coligação a que 
sirvam, vedada a padronização do vestuário. 

§ 4o No dia do pleito, serão afixadas cópias deste 
artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa 
das seções eleitorais.” 

“Art. 40-B.  A representação relativa à propagan-
da irregular deve ser instruída com prova da autoria 
ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este 
não seja por ela responsável. 

Parágrafo único. A responsabilidade do candi-
dato estará demonstrada se este, intimado da exis-
tência da propaganda irregular, não providenciar, 
no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou 
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as pe-
culiaridades do caso específico revelarem a impossi-
bilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento 
da propaganda.” 

“Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e 
às coligações incluir no horário destinado aos can-
didatos às eleições proporcionais propaganda das 
candidaturas a eleições majoritárias, ou vice-versa, 
ressalvada a utilização, durante a exibição do pro-
grama, de legendas com referência aos candidatos 
majoritários, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias 
desses candidatos. 

§ 1o É facultada a inserção de depoimento de 
candidatos a eleições proporcionais no horário da pro-
paganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, 
registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde 
que o depoimento consista exclusivamente em pedido 
de voto ao candidato que cedeu o tempo. 

§ 2o Fica vedada a utilização da propaganda de 
candidaturas proporcionais como propaganda de can-
didaturas majoritárias e vice-versa. 

§ 3o O partido político ou a coligação que não 
observar a regra contida neste artigo perderá, em seu 
horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no 
horário reservado à propaganda da eleição disputada 
pelo candidato beneficiado.” 

“Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na 
internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho 
do ano da eleição.” 

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet po-
derá ser realizada nas seguintes formas: 

I – em sítio do candidato, com endereço eletrôni-
co comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta 
ou indiretamente, em provedor de serviço de internet 
estabelecido no País; 

II – em sítio do partido ou da coligação, com 
endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de 
serviço de internet estabelecido no País; 

III – por meio de mensagem eletrônica para en-
dereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, 
partido ou coligação; 

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de 
mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conte-
údo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou 
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural.” 

“Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de 
qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. 

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veicu-
lação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: 

I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucra-
tivos; 

II – oficiais ou hospedados por órgãos ou entida-
des da administração pública direta ou indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o 
responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).” 

“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, 
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por 
meio da rede mundial de computadores – internet, as-
segurado o direito de resposta, nos termos das alíneas 
a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por 
outros meios de comunicação interpessoal mediante 
mensagem eletrônica. 

§ 1o (VETADO) 
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o 

responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário 
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à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).” 

“Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas 
no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro 
eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, 
partidos ou coligações. 

§ 1o É proibida a venda de cadastro de endere-
ços eletrônicos. 

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o 
responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).” 

“Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e 
de serviços multimídia que hospeda a divulgação da 
propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de 
coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no 
prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a 
partir da notificação de decisão sobre a existência de 
propaganda irregular, não tomar providências para a 
cessação dessa divulgação. 

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de 
serviços multimídia só será considerado responsável 
pela divulgação da propaganda se a publicação do 
material for comprovadamente de seu prévio conhe-
cimento.” 

“Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas 
por candidato, partido ou coligação, por qualquer 
meio, deverão dispor de mecanismo que permita 
seu descadastramento pelo destinatário, obrigado 
o remetente a providenciá-lo no prazo de quarenta 
e oito horas. 

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas 
após o término do prazo previsto no caput sujeitam os 
responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 
100,00 (cem reais), por mensagem.” 

“Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções le-
gais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem 
realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo 
indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a can-
didato, partido ou coligação.” 

“Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido 
ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a 
Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 
vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo infor-
mativo dos sítios da internet que deixarem de cumprir 
as disposições desta Lei. 

§ 1o A cada reiteração de conduta, será duplicado 
o período de suspensão. 

§ 2o No período de suspensão a que se refere 
este artigo, a empresa informará, a todos os usuários 
que tentarem acessar seus serviços, que se encontra 

temporariamente inoperante por desobediência à le-
gislação eleitoral.” 

“Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e 
as representações por propaganda eleitoral irregular 
em rádio, televisão e internet tramitarão preferencial-
mente em relação aos demais processos em curso na 
Justiça Eleitoral.” 

“Art. 91-A. No momento da votação, além da exi-
bição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar 
documento de identificação com fotografia. 

Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de 
telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, 
dentro da cabina de votação.” 

“Art. 96-A. Durante o período eleitoral, as intima-
ções via fac-símile encaminhadas pela Justiça Eleitoral 
a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na 
linha telefônica por ele previamente cadastrada, por 
ocasião do preenchimento do requerimento de regis-
tro de candidatura. 

Parágrafo único. O prazo de cumprimento da 
determinação prevista no caput é de quarenta e oito 
horas, a contar do recebimento do fac-símile.” 

“Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o 
da Constituição Federal, considera-se duração razoável 
do processo que possa resultar em perda de mandato 
eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da 
sua apresentação à Justiça Eleitoral. 

§ 1o A duração do processo de que trata o ca-
put abrange a tramitação em todas as instâncias da 
Justiça Eleitoral. 

§ 2o Vencido o prazo de que trata o caput, será 
aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de repre-
sentação ao Conselho Nacional de Justiça.” 

“Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são apli-
cáveis os procedimentos previstos na Lei no 7.347, de 
24 de julho de 1985.” 

Art. 5o Fica criado, a partir das eleições de 2014, 
inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, ga-
rantido o total sigilo do voto e observadas as seguin-
tes regras: 

§ 1o A máquina de votar exibirá para o eleitor, 
primeiramente, as telas referentes às eleições propor-
cionais; em seguida, as referentes às eleições majo-
ritárias; finalmente, o voto completo para conferência 
visual do eleitor e confirmação final do voto. 

§ 2o Após a confirmação final do voto pelo elei-
tor, a urna eletrônica imprimirá um número único de 
identificação do voto associado à sua própria assina-
tura digital. 

§ 3o O voto deverá ser depositado de forma au-
tomática, sem contato manual do eleitor, em local pre-
viamente lacrado. 
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§ 4o Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral re-
alizará, em audiência pública, auditoria independente 
do software mediante o sorteio de 2% (dois por cento) 
das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, respei-
tado o limite mínimo de 3 (três) máquinas por muni-
cípio, que deverão ter seus votos em papel contados 
e comparados com os resultados apresentados pelo 
respectivo boletim de urna. 

§ 5o É permitido o uso de identificação do eleitor 
por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou 
número de eleitor, desde que a máquina de identificar 
não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. 

Art. 6o A Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 – 
Código Eleitoral, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 233-A: 

“Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no território 
nacional é igualmente assegurado o direito de voto nas 
eleições para Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica, em urnas especialmente instaladas nas capitais 
dos Estados e na forma regulamentada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.” 

Art. 7o Não se aplica a vedação constante do pa-
rágrafo único do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965 – Código Eleitoral, à propaganda eleitoral vei-
culada gratuitamente na internet, no sítio eleitoral, blog, 
sítio interativo ou social, ou outros meios eletrônicos 
de comunicação do candidato, ou no sítio do partido 
ou coligação, nas formas previstas no art. 57-B da Lei 
no 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9o Fica revogado o § 3o do art. 45 da Lei no 
9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Brasília, 29 de setembro de 2009; 188o da In-
dependência e 121o da República.  – LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA – Tarso Genro – Guido Mantega – 
Franklin Martins.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 2011 

Altera a Lei nº 9.610, de 19 de feve-
reiro de 1998, para isentar do pagamento 
de direitos autorais a utilização de obras 
artísticas e culturais por entidades que 
especifica, em eventos beneficentes desti-
nados a angariar fundos para manutenção 
e funcionamento próprios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de feve-

reiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IX:

“Art. 46.  ................................................
 ..............................................................
IX – a utilização de obras literárias, cine-

matográficas, artísticas ou científicas, fonogra-
mas e transmissões de rádio e televisão, bem 
como a representação teatral e a execução 
musical, por entidades filantrópicas, escolas, 
creches e entidades religiosas, em eventos 
beneficentes promovidos com a finalidade de 
angariar fundos para manutenção e funciona-
mento próprios.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O direito autoral frente ao interesse público tem 
sido permanente objeto de debate pela sociedade 
brasileira. Em decorrência dessas discussões, a Lei nº 
9.610, de 1998, que regulamenta o tema, foi instituí-
da e vem sendo aperfeiçoada, sempre no sentido de 
buscar equilíbrio entre o direito dos autores de receber 
pagamento por sua produção e o direito da sociedade 
de ter acesso a bens culturais.

Não se pode negar a importância de proteger os 
direitos do autor às suas obras. Com efeito, a sociedade 
não somente precisa assegurar condições aos seus 
artistas e cientistas para se sustentar, como também 
deve criar instrumentos para incentivar a produção 
artístico-cultural e científica.

Por outro lado, também é importante promover 
mecanismos que facilitem o acesso da sociedade aos 
bens culturais por ela produzidos. Afinal, se o artista 
não vive sem o seu público, o público só se forma a 
partir do convívio com as obras do artista. Para tanto, 
muitas vezes é necessária a flexibilização da cobrança 
dos direitos autorais, de forma a promover o acesso 
e a disseminação dos bens culturais a determinados 
segmentos da sociedade.

Nesse sentido, a presente proposta busca garantir 
o acesso aos bens culturais a instituições que exercem 
papel preponderante na formação, educação e desen-
volvimento do nosso povo. Propõe, assim, isentar as 
entidades filantrópicas, as escolas, as creches e as 
entidades religiosas do pagamento de direitos autorais, 
quando realizarem eventos beneficentes destinados à 
sua manutenção. 

Dessa forma, além de possibilitar às institui-
ções beneficiárias oportunidade para proporcionar 
a segmentos da sociedade, que comumente esta-
riam excluídos, o acesso a bens culturais, tal medi-
da também promove a formação de novo público, e, 
consequentemente, contribui para o fortalecimento 
da produção cultural.
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Sendo assim, peço o apoio dos nobres colegas 
parlamentares a essa proposição legislativa que ora 
apresento, no sentido de contribuir para o desenvolvi-
mento cultural do nosso povo.

 Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

 LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Mensagem de veto

Altera, atualiza e consolida a legis-
lação sobre direitos autorais e dá outras 
providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Capítulo IV 
Das Limitações aos Direitos Autorais

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I – a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou 

de artigo informativo, publicado em diários ou periódi-
cos, com a menção do nome do autor, se assinados, 
e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pro-
nunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representa-
ção da imagem, feitos sob encomenda, quando rea-
lizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 
havendo a oposição da pessoa neles representada ou 
de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, 
para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que 
a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante 
o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer 
suporte para esses destinatários;

II – a reprodução, em um só exemplar de peque-
nos trechos, para uso privado do copista, desde que 
feita por este, sem intuito de lucro;

III – a citação em livros, jornais, revistas ou qual-
quer outro meio de comunicação, de passagens de 
qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, 
na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se 
o nome do autor e a origem da obra;

IV – o apanhado de lições em estabelecimentos 
de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada 
sua publicação, integral ou parcial, sem autorização 
prévia e expressa de quem as ministrou;

V – a utilização de obras literárias, artísticas ou 
científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televi-
são em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 
para demonstração à clientela, desde que esses es-

tabelecimentos comercializem os suportes ou equipa-
mentos que permitam a sua utilização;

VI – a representação teatral e a execução mu-
sical, quando realizadas no recesso familiar ou, para 
fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de 
ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII – a utilização de obras literárias, artísticas ou 
científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de pe-
quenos trechos de obras preexistentes, de qualquer 
natureza, ou de obra integral, quando de artes plásti-
cas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo 
principal da obra nova e que não prejudique a explora-
ção normal da obra reproduzida nem cause um preju-
ízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que 
não forem verdadeiras reproduções da obra originária 
nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em 
logradouros públicos podem ser representadas livre-
mente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e 
procedimentos audiovisuais.

Capítulo V 
Da Transferência dos Direitos de Autor

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou 
parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por 
seus sucessores, a título universal ou singular, pes-
soalmente ou por meio de representantes com pode-
res especiais, por meio de licenciamento, concessão, 
cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obe-
decidas as seguintes limitações:

I – a transmissão total compreende todos os di-
reitos de autor, salvo os de natureza moral e os ex-
pressamente excluídos por lei;

II – somente se admitirá transmissão total e defini-
tiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

III – na hipótese de não haver estipulação con-
tratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV – a cessão será válida unicamente para o país em 
que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;

V – a cessão só se operará para modalidades de 
utilização já existentes à data do contrato;

VI – não havendo especificações quanto à mo-
dalidade de utilização, o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas 
a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento 
da finalidade do contrato.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, cabendo à última 
a decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu gostaria, Senadora Marta, de solicitar a mi-
nha inscrição para comunicação inadiável, informando 
que cheguei depois do Senador Dornelles.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é a primeira inscrita.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Presidenta...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – ...eu gostaria de ter a minha inscrição como 
Líder do partido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

Com a palavra o Senador, primeiro inscrito, Pau-
lo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Boa tarde, Srª Presidente desta sessão e Vice-Pre-
sidente da Casa, Senadora Marta Suplicy, meus cum-
primentos a todos os Srs. e Srªs Senadoras presentes 
nesta sessão e também no Senado Federal.

Eu deveria estar, neste instante, participando de 
uma reunião que se faz na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, exatamente uma audiência pública que está 
tratando do Projeto de Resolução do Senado nº 72; 
audiência pública que está acontecendo em seqüên-
cia à audiência de ontem, onde estiveram presentes 
o Governador de Santa Catarina, o Governador do 
Estado de Goiás, o Governador do Ceará e também 
o Vice-Governador do Pará.

Eu tenho certeza de que as contribuições e in-
formações que aqueles governadores e mais o Go-
vernador do Estado do Espírito Santo prestaram aos 
integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos e 
da Comissão de Constituição e Justiça foram muito 
importantes e deram a todos nós elementos suficien-
tes para avaliarmos muito bem o impacto e os efeitos 
negativos do projeto de resolução apresentado pelo 
Senador Romero Jucá, que pretende unificar as tari-
fas interestaduais do ICMS com relação a produtos 
importados.

Nós ouvimos, naquela sessão de ontem, os go-
vernadores manifestarem sua preocupação. O Gover-
nador de Santa Catarina anunciou que o meu Estado, 
o nosso Estado de Santa Catarina, deixará de arreca-
dar R$1bilhão por ano, em função dessa medida, se 

for implementada. Essa arrecadação fará muita falta 
ao Estado.

E ouvimos também o Secretário Executivo do 
Ministério da Fazenda dizer o que já havia sido dito 
na semana anterior pelo Ministro Guido Mantega, que 
o Governo Federal pretende viabilizar alguma contra-
partida, alguma compensação para esses Estados 
prejudicados por esta resolução.

Essa compensação, Presidente Collor, ontem 
mesmo eu anunciei, não será aceita por Santa Catarina. 
Como V. Exª bem sabe, e o Senador Dornelles que já 
foi Ministro neste País por mais uma vez sabe também, 
a Lei Kandir, embora eu tenha um apreço muito grande 
pelo ex-Deputado Antonio Kandir, não funcionou e não 
funciona como mecanismo de compensação para os 
Estados exportadores, no caso e em especial no Es-
tado de Santa Catarina, que é um grande exportador, 
apesar da sua diminuta área geográfica, mas que tem 
grandes prejuízos porque essa compensação não está 
à altura do esforço, do sacrifício e da contribuição que 
o Estado dá ao País.

E não se trata apenas de querermos ver a recei-
ta tributária garantida. O fato é que a região portuária 
de Santa Catarina se desenvolve de forma expressiva, 
como também no Espírito Santo, como também em 
outros Estados. E na medida em que há um desen-
volvimento da região portuária, muitas novas empre-
sas se instalam, muitas novas profissões prosperam, 
muitas atividades econômicas se mostram vigorosas. 
E evidentemente não havendo mais a possibilidade 
de incentivo para as importações por aqueles portos, 
a atividade econômica deixa de existir. Então, não é 
só a queda de arrecadação, a própria vida e a própria 
atividade econômica da região são prejudicadas.

Agora mesmo vamos para a segunda audiência 
na Comissão de Assuntos Econômicos e na CCJ para, 
mais uma vez, nos posicionarmos contra essa medida 
por entendê-la inconstitucional e também para defen-
dermos os interesses de Santa Catarina e dos demais 
Estados prejudicados.

Mas eu quero, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
Srª Senadora Vanessa Grazziotin, apresentar aqui um 
projeto de lei, na tarde de hoje, que considero muito im-
portante e creio ser pertinente, uma vez que a comissão 
especial que foi criada por esta Casa para averiguar 
e investigar as atividades do Ecad já está na fase de 
apresentação do seu relatório final. E considero que, 
com base naquele relatório final, muitas novas dispo-
sições legais haverão de ser implementadas, haverão 
de ser votadas por esta Casa, pela Câmara dos De-
putados, pelo Congresso enfim.

E, por isso, quero também oferecer minha contri-
buição em relação às normas vigentes do Ecad. Então, 
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eu me permito aqui ler o pronunciamento que preparei 
para a tarde de hoje a respeito desse assunto.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador...

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pois 
não, Senadora Vanessa Grazziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Se V. Exª me permite... É porque V. Exª já entrou na 
segunda etapa do seu pronunciamento.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Ouço 
V. Exª com muito prazer.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Ontem, participamos juntos de importante audiên-
cia pública – inclusive, estavam presentes alguns go-
vernadores, como o do seu Estado, Santa Catarina, o 
Governador Colombo –, e eu me posicionei também. 
Agora, Senador, acho que precisamos avançar no 
debate para votarmos, efetivamente, o Projeto de Re-
solução nº 72, porque é fato que o Brasil inteiro está 
perdendo. Mas, também, se retirar de Estados, como o 
de V. Exª, perderão muitos recursos. Vamos avançar no 
debate da compensação, porque como está não pode 
ficar. A Folha de S.Paulo publicou hoje o que todos os 
jornais da minha cidade, Senadora Marta, publicam 
todos os dias: “Zona Franca de Manaus registrou mais 
de 5.000 demissões no ano”. Vou falar sobre isso. Sabe 
em que setores? Duas rodas e ar condicionado split, 
que vêm todos importados. Nem as medidas que o 
Governo Federal adotou, baixando o II, baixando IPI, 
foram suficientes, porque ainda é muito mais barato, 
em decorrência desses incentivos estaduais que rece-
bem. Então, Senador, nós estamos do lado de Santa 
Catarina, para que Santa Catarina tenha compensa-
ção, não perca arrecadação, mas os outros Estados 
não podem, o Brasil não pode continuar sofrendo da 
forma como está.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Sem 
dúvida, nós aceitamos e compreendemos a manifesta-
ção de V. Exª, mas é preciso dizer que, hoje, o patinho 
feio que existe no Brasil é a política de incentivo à im-
portação via portos, através do que se chama hoje de 
“guerra dos portos”. Na verdade, nós deveríamos falar 
dos altos juros, nós deveríamos falar do custo Brasil, 
nós deveríamos falar de desoneração da folha, nós 
deveríamos falar de questões cambiais, e tudo isso 
passou para segundo plano. Aliás, de juros altos só se 
falava no Brasil enquanto José Alencar era vivo. De-
pois que ele morreu, ninguém mais falou do assunto. 
Parece que agora nós vivemos em um mar de rosas, 
apesar de termos os juros mais altos do mundo. E isso 
atrapalha, sem dúvida nenhuma, a atividade econô-
mica, a atividade exportadora, a atividade produtiva.

Quero que o Governo abranja todos os assuntos 
e não apenas um assunto que prejudica o meu Esta-
do e mais dois ou três outros Estados do Brasil. Nós 
precisamos avançar, mas vamos avançar no bloco, e 
não apenas crucificando e dificultando a vida de pou-
cos Estados, que estão contribuindo há muito tempo 
com o desenvolvimento.

Volto ao texto que preparei.
A observância do direito autoral protegido pela 

letra da lei é conquista relativamente recente. É função 
do Estado e da sociedade proteger de maneira intran-
sigente esse direito, a fim de estimular a imaginação e 
a criatividade de nossos autores, músicos, pesquisa-
dores e demais agentes envolvidos com o fascinante 
processo de construção da cultura.

Há mais de uma década vige entre nós a Lei n° 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a chamada Lei de 
Direito Autoral, que, a seu tempo, alterou, atualizou e 
consolidou a legislação sobre direitos autorais entre nós.

Ao longo dos últimos anos, com o natural desen-
volvimento das diversas expressões da produção cul-
tural no Brasil, as disposições legislativas sobre tema 
tão relevante vêm sendo debatidas e aperfeiçoadas. 
o objetivo é assegurar aos criadores os direitos que 
lhes são devidos. e, ao mesmo tempo, garantir a to-
dos os segmentos sociais facilidades de acesso aos 
bens culturais.

Atento especialmente a este último aspecto, Sr. 
Presidente, é com satisfação que anuncio a esta Casa 
e ao Brasil a propositura de projeto de lei, de minha 
autoria, que altera a lei n° 9.610. O objetivo é “isen-
tar do pagamento de direitos autorais a utilização de 
obras artísticas e culturais por entidades específicas, 
em eventos beneficentes destinados a angariar fundos 
para manutenção e funcionamento próprios”.

Se, como já afirmei, não se pode negar prote-
ção aos direitos do autor, por outro lado, é igualmente 
importante estabelecer mecanismos que facilitem o 
real acesso da sociedade aos bens culturais por ela 
produzidos.

Por óbvio, sabemos que criadores e produtores 
de obras artísticas e culturais não subsistem sem o 
público, de cuja apreciação decorrem o sucesso de 
seus trabalhos e, logo, a prosperidade de suas carrei-
ras. Assim, acredito que, em algumas ocasiões espe-
cíficas, é imprescindível a flexibilização da cobrança 
dos direitos autorais.

Já termino, Srª Presidente, dizendo que entendo 
que somente com um mínimo de desprendimento por 
parte dos autores é possível promover o efetivo acesso 
de determinados segmentos da sociedade aos bens 
culturais. Como se sabe, para largos contingentes de 
brasileiros, a cultura, em suas múltiplas expressões, 
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é um bem remoto, distante, de rara ou de nenhuma 
apropriação.

Então, com o objetivo maior de democratizar o 
acesso aos bens culturais, proponho que instituições 
filantrópicas, escolas, creches e entidades religiosas 
sejam isentas do pagamento de direitos autorais, quan-
do e somente quando realizarem eventos beneficentes 
destinados à sua própria manutenção.

Por isso, submeto esse projeto à apreciação 
desta Casa, que, certamente, haverá de analisá-lo e 
enriquecê-lo, se entender necessário, para que tenha-
mos não só um benefício para a cultura, mas também 
para as entidades filantrópicas e educacionais de todo 
o nosso País,

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Parabenizo V. Exª pelo excelente projeto e 
chamo para fazer uso da palavra a Senadora Vanessa 
Grazziotin, para uma comunicação...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – (Fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ah, foi primeiro.

Então, vamos alternar com a Liderança, com o 
Senador Dornelles.

Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Srª Presidenta, eu queria pedir minha inscrição, já 
se encontra na Mesa a indicação, para falar como Lí-
der do PTB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já chegou aqui a nomeação. V. Exª é o segundo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil já sediou uma 
Copa do Mundo em 1950, é recordista em títulos e 
um brasileiro ocupou por 24 anos a direção da Fifa. 
Essas são evidências de que o País não entrou como 
neófíto no bilionário jogo pelo direito de promover a 
competição em 2014.

A Fifa é uma entidade privada que realiza, a cada 
quatro anos, um evento de proporções globais, rivali-
zado apenas pelos Jogos Olímpicos. A entidade tem 
regras explícitas para a realização da Copa do Mundo. 
Nenhum país está obrigado a hospedar o torneio de 
futebol. São os países interessados que pleiteiam a rea-
lização do evento em seu território, comprometendo-se, 
desde o início, com um conjunto de obrigações esta-
belecidas pela Fifa. Podem não ser aceitos, mas uma 
vez aceitos, os compromissos têm que ser cumpridos.

Como afirma artigo publicado no jornal O Globo, 
no último dia 12, intitulado “Inútil Fanfarronice”, são ina-
ceitáveis, portanto, as demonstrações de bravata do 

Governo brasileiro, por não contribuírem para resolver 
os gargalos da preparação e encobrir a falta de empe-
nho do Poder Público em relação aos compromissos 
assumidos junto a Fifa.

É evidente o atraso das obras de preparação para 
a realização da Copa do Mundo Fifa 2014. Os maio-
res problemas estão na área de terminais aeroportu-
ários, na expansão da rede hoteleira e de mobilidade 
urbana. O Governo deve reconhecer as dificuldades e 
enfrentar os desafios da gestão do programa de obras 
que estão postos com a urgência que o caso exige. 
Também pode, e deve, fazer uso de instrumentos de 
política pública que garantam maior participação da 
iniciativa privada na consecução dos objetivos e das 
metas acordadas com a Fifa.

Os investimentos da Copa do Mundo 2014, segun-
do estimativas do Governo, devem atingir R$26 bilhões. 
A estimativa da Associação Brasileira de Infraestrutura 
e Indústrias de Base é de que a realização do evento 
pode significar investimentos de até R$117 bilhões. A 
diferença, no mínimo, sugere forte discrepância nos 
métodos de cálculo das despesas. Nos dois últimos 
casos, trata-se de grande volume de recursos.

Não cabem bravatas na administração desses in-
vestimentos. Cabem apenas o cumprimento estrito dos 
cronogramas e o empenho das autoridades, com a apli-
cação dos recursos de maneira eficiente, eficaz e efetiva.

Ademais do legado em termos de benfeitorias 
para o cidadão brasileiro, a realização da Copa do 
Mundo 2014 tem importância fundamental como ins-
trumento de projeção do País no mundo. Desencontros 
entre autoridades e representantes da Fifa, por conta 
da gestão da preparação do País para o evento, não 
contribuem para a consecução desse objetivo.

Bravatas, Sr. Presidente, como bem registrado 
em artigo do jornal O Globo, não ajudam a superar o 
desafio de organizar a Copa do Mundo 2014 e disfar-
çam falhas de administração na preparação do evento. 
A realização da Copa não foi imposta ao País pela Fifa. 
O Brasil a pleiteou de maneira legítima e a conquistou, 
assumindo compromissos de vulto, tanto de natureza 
financeira quanto de gestão.

A organização da Copa do Mundo se dá segun-
do regras que lhes são próprias, plenamente conheci-
das dos governantes desde quando apoiaram o pleito 
brasileiro junto à Fifa. O Governo brasileiro não deve 
se eximir do cumprimento do que foi assumido, nos 
termos do cronograma ajustado com essa entidade 
internacional. A Copa do Mundo 2014 não comporta, 
como bem disse o jornal O Globo, fanfarronice.

Vamos ter uma grande Copa do Mundo, e espero 
que o Governo cumpra os compromissos assumidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Dornelles, 
concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador 
Fernando Collor.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, enquanto o Presidente Collor 
se posiciona.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Apenas para concordar 
com o Senador Dornelles quando ele diz da “assun-
ção de compromissos por parte do Poder Executivo”.

Agora, uma dúvida me assoma. A dúvida é a 
seguinte: o Presidente da República assume compro-
missos internacionais com fundamento no art. 84 da 
Constituição – compromissos financeiros, compromis-
sos de gestão. Agora, o Presidente da República, como 
Chefe de Estado, não pode assumir compromissos 
internacionais de mudança de legislação, sob pena 
de nós transformarmos o Poder Legislativo, que tem 
dignidade constitucional para mudar ou não leis... O 
Senador Dornelles não fez referência a isso. Eu con-
cordei inteiramente com a fala dele. Só estou trazendo 
o tema da modificação legislativa.

Se o Poder Executivo assume compromissos 
internacionais de mudança legislativa, isso reduz a 
importância do Congresso Nacional, porque aqui so-
mos agentes políticos: cada Senador, cada Deputado 
Federal vota de acordo com sua consciência. O Poder 
Executivo pode assumir compromissos internacionais, 
desde que estejam dentro de suas atribuições consti-
tucionais com fundamento no art. 84.

Mais uma vez, concordo com o Senador Dornelles 
e quero parabenizá-lo pelo discurso. Nós não precisamos 
de bravatas, não precisamos de bravatas; precisamos 
de gestão que seja decente. Parabéns pela sua fala.

Peço desculpas ao Presidente Collor pela demora.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço.
Esse é um bom debate, Senador Pedro Taques, 

mas penso também que, ao mandar a lei geral para 
cá, para o Congresso, o Presidente está tentando 
exatamente obter a permissão dos representantes 
do povo brasileiro no Congresso. Tenho esse enten-
dimento também.

Com a palavra o Senador Fernando Collor.
Senador Fernando Collor, eu havia consumido 

de V. Exª um minuto, mas vou restaurá-lo.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há exa-
tamente 80 anos, no dia 21 de março de 1932, os 
trabalhadores brasileiros conquistavam o mais impor-
tante instrumento de defesa e de luta de seus direitos: 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, criada e 
implantada por meio do Decreto n° 21.175, de 21 de 
março daquele ano. A partir desse marco regulatório, 
a Carteira de Trabalho tornou-se documento obriga-
tório para qualquer cidadão prestador de serviços na 
indústria e no comércio. Posteriormente, a obrigatorie-
dade estendeu-se para os segmentos da agricultura 
e pecuária e, mais recentemente, para o âmbito das 
relações do trabalho doméstico, abarcando, assim, 
todos os setores da economia.

Depois de oito décadas em pleno vigor e já de-
vidamente incorporada, aperfeiçoada e, mais do que 
isso, plenamente consolidada em nosso arcabouço 
legal, a Carteira de Trabalho foi concebida e concreti-
zada pelo primeiro Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor. 
Além do orgulho e honra pela condição de seu neto, 
encontro-me hoje, como Senador eleito para represen-
tar o Estado de Alagoas, pertencendo aos quadros do 
Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Trata-se da mais 
representativa e identificável agremiação política com 
as causas e o reconhecimento das lutas trabalhistas 
no Brasil ao longo do séc. XX, espelhada, sobretudo, 
na figura do Presidente Getúlio Vargas.

A instituição da Carteira de Trabalho, Sr. Presiden-
te, foi uma das grandes iniciativas de Lindolfo Collor à 
frente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Durante o período como titular daquela pasta, com sua 
reconhecida tenacidade para o trabalho aliada ao am-
plo entendimento e à ambição de justiça social, Lindol-
fo Collor nos legou as bases da organização sindical 
– por meio do Decreto n° 19.770, de 19 de março de 
1931 –, bem como o reconhecimento dos direitos tra-
balhistas que, mais tarde, viriam a se transformar na 
CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho.

Além disso, em sua gestão foi possível estender 
a diversas categorias profissionais as Caixas de Apo-
sentadoria e Pensões, que antes eram restritas aos 
trabalhadores marítimos, portuários e ferroviários. Do 
mesmo modo, coube a ele a criação das comissões de 
conciliação entre empregados e empregadores, que, 
na prática, seriam o embrião da futura Justiça do Tra-
balho. Tomou, ainda, uma série de medidas legislativas 
no sentido de regulamentar a jornada do trabalho na 
indústria e no comércio, assim como do trabalho das 
mulheres e dos menores de idade. Não por outro mo-
tivo, ele mesmo nominou sua pasta como o “Ministério 
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da Revolução”, pois ali começaria a se concretizar a 
necessária intervenção estatal nos conflitos entre o 
capital e o trabalho. Tratava-se de uma lacuna há muito 
reivindicada pela sociedade brasileira, após um longo 
período de descaso do governo nas questões trabalhis-
tas, até então carentes de uma base normativa capaz 
de atender aos anseios laborais e, ao mesmo tempo, 
patronais. Por isso, foi exaustiva sua tarefa ao traçar os 
lineamentos de um direito social capaz de posicionar 
o Brasil num plano equivalente ao das nações mais 
avançadas nesse ramo jurídico.

A partir de então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o País começava a superar as mais marcantes 
características de sua estrutura política e socioeconômi-
ca: os fragmentos de uma ordem escravocrata, monocul-
tora e patriarcal que remontava ao Brasil colônia, assim 
como a natureza de uma sociedade predominantemente 
agrária com uma matriz primária de exportação na seara 
econômica. Mais do que isso, sobrepujou-se um modelo 
institucional em que as questões sociais eram generica-
mente tratadas na seara penal. Por essas razões, o jurista 
Evaristo de Morais Filho, ao discorrer sobre aquela gestão 
no Ministério do Trabalho, assinalou que Lindolfo Collor 
“levava para o governo o firme propósito de incorporação 
do proletariado na sociedade moderna”.

E sobre as pressões patronais recebidas no mi-
nistério, assim se manifestou sobre a independência 
de espírito do Ministro Lindolfo Collor. Dizia ele, o ju-
rista Evaristo de Moraes Filho:

[Ele], Lindolfo Collor, resistiu às incursões atre-
vidas de certas empresas que pretenderam influir na 
atividade legislativa do Ministério, moldando-a pelos 
interesses capitalísticos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com 
base na legislação francesa e sob a nítida inspiração 
positivista de Auguste Comte, que Lindolfo Collor se 
baseou para justificar a necessidade de um arcabouço 
jurídico avançado. Na própria exposição de motivos do 
decreto que regulamentou o sindicalismo, frisou ele:

Guiados por essa doutrina, nós saímos fatalmente 
do empirismo individualista, desordenado e estéril, que 
começou a bater em retirada há quase meio século, 
para ingressarmos no mundo da cooperação social, 
em que as classes interdependem umas das outras e 
em que a ideia do progresso está subordinada à noção 
fundamental da ordem.

O decreto de criação da Carteira de Trabalho já 
trazia, em vários de seus dispositivos, a nítida preocu-
pação de proteção dos direitos do trabalhador quanto 
àquele novo instrumento.

Os arts. 8o e 9o, por exemplo, prescreviam que 
as anotações sobre a admissão, natureza do trabalho, 
salário e retirada do portador da carteira, relativamen-

te a cada estabelecimento, seriam feitas pelos empre-
gadores ou seus prepostos autorizados, não poden-
do ser negadas sob pena de multa. Previam também 
a vedação de se fazerem anotações além daquelas 
especificadas, assim como do motivo da retirada do 
empregado, facultada, porém, a de atos meritórios 
praticados em serviço.

Os arts. 10 e 11 previam que, para fins de direito, 
a carteira de trabalho equivaleria à carteira de identi-
dade e que, em caso de conflito com o empregador, 
por motivo de salários ou tempo de serviço, a carteira 
constituiria documento comprobatório.

Já o art. 12 garantia que as indenizações devidas 
aos trabalhadores por motivo de acidentes de trabalho 
ou moléstias profissionais nunca poderiam ter por base 
salário inferior ao mencionado na carteira profissional.

Outro ponto referia-se ao art. 16, prevendo que 
aos portadores da carteira ficava assegurado o direito 
de apresentá-la às autoridades policiais para fins de 
anotações sobre o portador, vedada a negação e sem 
cobrança de qualquer emolumento.

Isto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 
80 anos.

Enfim, o decreto veio, de fato, para revolucionar 
as relações e os direitos trabalhistas, constituindo seus 
56 dispositivos um avanço legal sem precedentes para 
a época. Até hoje, 80 anos depois, aqueles dispositivos 
ainda lastreiam as normas de registro das relações de 
trabalho. E, mais do que isso, o resultado é que hoje 
contamos com vários dispositivos referentes à garantia 
de direitos trabalhistas em nossa Constituição Federal, 
notadamente no art. 7o, cuja origem de seus princípios 
e fundamentos remonta àquelas primeiras regulamen-
tações do início da década de 30.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um impor-
tante depoimento merece especial atenção, e aqui faço 
questão de registrar. Trata-se das palavras do acadêmico 
colombiano, hoje radicado no Brasil, Prof. Ricardo Vélez 
Rodríguez, doutor em Filosofia e autor do minucioso 
trabalho sobre Lindolfo Collor intitulado O Homem e 
sua Obra. A respeito do vácuo deixado pelo ministro ao 
pedir sua saída da pasta do Trabalho, diz o professor: 

Getúlio Vargas continuou a ampla tarefa 
legislativa nesse terreno [no caso, dos direitos 
trabalhistas]. Mas, certamente, algo se perdeu 
com a saída de Lindolfo Collor: a dimensão 
democrática que ele soube imprimir ao pro-
cesso da legislação trabalhista, que sob a ins-
piração de Getúlio viu-se contaminada com o 
vezo estatizante e corporativista que passou 
a animar, posteriormente, a Consolidação das 
Leis do Trabalho.
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Por fim, Sr. Presidente, ao escrever o Manifes-
to da Aliança Liberal de 1929 - movimento esse que 
mudou os rumos da política brasileira ao superar as 
barreiras provincianas do clientelismo oligárquico da 
República Velha -, Lindolfo Collor assim se referiu à 
questão trabalhista: 

A liberdade sindical para todas as in-
dústrias e profissões e para os proletários em 
geral é, hoje, princípio vitorioso no mundo. A 
proteção aos interesses dos operários deve 
ser completa. A conquista das oito horas de 
trabalho, o aperfeiçoamento e a ampliação das 
leis de férias, dos salários mínimos, a proteção 
das mulheres e dos menores, todo esse novo 
mundo moral que se levanta nos nossos dias, 
em amparo ao proletariado, deve ser contem-
plado pela nossa legislação, para que não se 
continue a ofender os brios morais dos nossos 
trabalhadores com a alegação de que problema 
social no Brasil é um caso de polícia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Fernando Collor?

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB - AL) – Pois 
não. Ouço, com muita satisfação, o Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cum-
primento V. Exª por trazer hoje a lembrança da criação 
da Carteira de Trabalho durante o governo do Presi-
dente Getúlio Vargas. Com uma justa homenagem, V. 
Exª lembra o então Ministro Lindolfo Collor, seu avô, 
que foi um dos responsáveis por essa iniciativa tão re-
levante. Certamente, desde então, conforme V. Exª aqui 
registra, os direitos trabalhistas ficaram mais e mais 
consolidados. E é importante que tenhamos observa-
do, ao longo desses últimos nove anos, um aumento 
considerável do número de trabalhadores que estão no 
mercado formal com as suas carteiras devidamente re-
gistradas, o que significa a garantia dos direitos sociais 
previstos na CLT. Então, é importante que nós conti-
nuemos a avançar na direção de provermos dignidade 
e respeito a todos os seres humanos em nosso País. 
Certamente, a Carteira de Trabalho foi uma iniciativa 
importante nos passos que a nossa História registra.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy. Incorporo, 
com muita satisfação, as suas palavras que corroboro 
inteiramente.

Finalizando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, das promessas e dos compromissos daquele 
vitorioso movimento que assumiu o poder em 1930, 
Lindolfo Collor soube cumpri-los, um a um, naquilo que 
dizia respeito à sua pasta. Esta idealização implantada, 

a Carteira de Trabalho e Previdência Social, está aí, 
vigorando plena e eficazmente com o nítido contorno 
de justiça social e direito consolidado.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, pelo con-
cessão de um tempo extra para concluir o meu pro-
nunciamento.

Agradeço também às Srªs e aos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Fernando Collor.
Para uma comunicação inadiável, concedo a pa-

lavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Senador Moka.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, neste exato momento, 
a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, em 
conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, 
realiza mais uma audiência para tratar do Projeto de 
Resolução nº 72, projeto apresentado pelo Senador 
Romero Jucá, que trata da guerra fiscal relativa aos 
produtos importados, ou seja, que estabelece uma 
alíquota única de ICMS em território nacional para os 
produtos importados:

Neste momento, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, juntamente com a Comissão de Constituição 
e Justiça, dá continuidade a esse importante debate. 
No dia ontem, houve uma audiência que contou com 
a participação de vários Governadores, entre os quais 
os Governadores dos Estados que utilizam muito essa 
prática de conceder vantagens às importações no sen-
tido de ampliar as suas arrecadações.

Quero, Sr. Presidente, primeiro, manifestar-me 
para que não paire qualquer dúvida. Não sei a quem 
interessa que essa dúvida fique no ar. Para que não 
paire qualquer dúvida, quero manifestar o meu apoio 
irrestrito e integral a esse projeto de resolução não só 
porque venho de um Estado, da unidade da Federa-
ção que mais sofre com a guerra fiscal estabelecida 
no Brasil.

A unidade que mais sofre, Senador Pedro Taques, 
é exatamente o Estado do Amazonas, o único Estado 
do Brasil que tem condições legais, que tem mandato 
constitucional para praticar incentivos fiscais. Aliás, o 
próprio Estado, o Polo Industrial da Zona Franca de 
Manaus, a Zona Franca de Manaus tem o seu modelo 
produtivo baseado em incentivos fiscais, o que era ne-
cessário – e ainda continua sendo necessário – para 
compensar as nossas desvantagens comparativas, 
porque Manaus, no Amazonas, é uma cidade que fica 
distante dos centros produtores e dos grandes centros 
de consumo do País e, como toda nossa região, ainda é 
muito carente de infraestrutura, de logística e até mes-
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mo de mão de obra capacitada. Então, o Amazonas, 
que detém esse modelo eficiente de desconcentração 
de renda, de desenvolvimento regional, que é a Zona 
Franca de Manaus, sofre muito com essa guerra fiscal.

Eu, aqui, quero repetir o que disse na audiência 
ontem e que, por acaso, hoje saiu publicado no jornal 
Folha de S.Paulo. O que o jornal Folha de S.Paulo 
publica hoje é exatamente o que vem sendo publicado 
pelos jornais locais do Estado do Amazonas todos os 
dias, Senador Mozarildo. O Senador Mozarildo sabe, 
porque é do vizinho Estado de Roraima, e, além de ler 
os jornais de Roraima, o Senador Mozarildo também 
lê muito os jornais do Estado do Amazonas, mesmo 
porque ele é notícia frequente lá no meu Estado. Sena-
dor Mozarildo, a Folha de S.Paulo reproduz as últimas 
manchetes dos jornais do nosso Estado. 

Está aqui: “Zona Franca de Manaus registra mais 
de cinco mil demissões neste ano, ultrapassando to-
dos os limites dos anos anteriores”. De janeiro até este 
mês, foram 5.256 demissões, Senador Moka. E qual é 
a maior razão? Os importados. E são dois os setores 
atingidos mais diretamente: o de motocicletas e o de 
produção de ar condicionado Split.

Fomos à Presidenta Dilma alguns meses atrás, 
o Governador Omar Aziz, o Senador Eduardo Braga 
e eu. Estivemos com a Presidenta e com o Ministro 
Guido Mantega. O Governo Federal baixou o IPI, bai-
xou o índice, Senador Casildo Maldaner, mas não foi 
o suficiente para devolver a competitividade aos pro-
dutos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, 
os aparelhos de ar condicionado que o povo brasileiro 
compra não são mais produzidos na Zona Franca. Eles 
são importados, recebendo incentivos dos portos de 
alguns Estados.

Então que não paire dúvida alguma: nós preci-
samos votar esse projeto de resolução.

Entretanto, e já caminho para a conclusão, Sena-
dor Moka, nós compreendemos a situação de Santa 
Catarina, de Goiás e do Espírito Santo, porque a apro-
vação desse projeto vai acarretar uma queda brusca 
de arrecadação para esses Estados. Portanto, eles 
precisam ser compensados. A Presidenta Dilma tem 
essa sensibilidade, assim como o Ministro Mantega.

Ouvi o Senador de Santa Catarina dizer que não 
é a única razão. Precisamos trabalhar outras questões, 
como baixar os juros.

Os juros vêm sendo baixados. Então, precisamos 
encontrar uma saída para devolver a competitividade e 
os empregos. Estão lá os trabalhadores do meu Esta-
do fazendo uma manifestação na Comissão, Senador 
Moka, porque nós não suportamos mais esse nível tão 
abrupto de desemprego que a cidade está vivendo.

Muito obrigada, Senador Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Vanessa 
Grazziotin, concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Eduardo Suplicy.

Antes, porém, a Presidência quer registrar, e o 
faz com enorme prazer, a presença do Deputado do 
meu Estado do Mato Grosso do Sul Alcides Bernal. 
Seja bem-vindo ao Senado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de trazer ao conhecimento das 
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores o texto que João 
Joaquim de Melo Neto Segundo, criador do Banco de 
Palmas, enviou à Ministra do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Tereza Campello e a mim.

Trata-se de iniciativa que considero da maior 
importância.

Inicialmente, desejo apresentar um breve histó-
rico do que é uma moeda complementar. 

Esse tipo de moeda foi usado em larga escala, 
pela primeira vez, por ocasião da Grande Depressão de 
1930, que espalhou a miséria profunda entre a maio-
ria das populações americanas e européias, inclusive 
com reflexos sobre a economia brasileira. A primeira 
moeda comunitária que se conhece começou numa 
cidade alemã e se chamava wara. Quem a reinventou 
foi o dono de uma fábrica de carvão que estava falido 
e não podia pagar a seus operários. Teve a idéia, en-
tão, de chamar todos os operários e dizer-lhes que só 
poderia pagá-los em carvão. Mas isso se eles usas-
sem um carnê de trinta páginas por um mês antes de 
receber o carvão, caso fizessem suas compras em al-
guns estabelecimentos conveniados com a fábrica que 
também receberiam em carvão: farmácias, padarias, 
mercadinhos etc. Todos aceitaram e a wara começou 
a circular, ao invés da moeda oficial.

O segredo dessa moeda complementar é que se 
você a circulava uma vez, dobrava o seu poder em re-
lação ao lastro, que era o carvão. Se circulasse cinco 
vezes, quintuplicava. O projeto deu tão certo que ha-
via várias moedas que circulavam 300 ou 400 vezes, 
aumentando, assim, o valor do carvão em 300 ou 400 
vezes. Não gerava juros e era uma moeda local, por-
tanto, uma medição de escambo lastreado pelo carvão.

Os operários refizeram sua vida, construíram 
estradas, pontes, ruas durante o tempo que o wara 
existiu. Saindo, assim, da miséria.

Quando o Banco Central da Alemanha soube da 
moeda que já tinha sido copiada em duas mil comuni-
dades, entrou em pânico e colocou-a na ilegalidade. 
A miséria voltou imediatamente.
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Uma segunda moeda foi também usada na Áus-
tria. O prefeito de uma pequena cidade só possuía qua-
renta mil schillings, que era a moeda oficial austríaca, e 
chamou sua moeda de worgl. Quando o Banco Central 
austríaco descobriu, também colocou esta moeda e 
as outras que a haviam copiado com outros nomes na 
ilegalidade. E, como na Alemanha, a miséria voltou!

Vários países fizeram a mesma experiência, in-
clusive os Estados Unidos, que chamou a moeda de 
stamp scripts. Então, chegou às mãos do Presidente 
Roosevelt, levada pelo maior economista da época, 
Irving Fischer, que lhe disse: “Presidente, esta moeda 
pode acabar com a Grande Depressão em três sema-
nas”, mas Roosevelt entrou em pânico e pôs a moeda 
na ilegalidade como os outros.

Já outros países aceitaram a moeda e tiveram 
suas economias equilibradas, diminuindo a desigual-
dade social. Inclusive aqui, no Brasil, nós temos, desde 
1998, uma experiência formidável com o Banco Pal-
mas, resultante da iniciativa de João Joaquim de Melo 
Segundo, que iniciou o banco numa sala de 9m², com 
R$15,00, e hoje esse banco já tem um lastro de R$10 
milhões. Ele realizou isso ali, na favela Palmeiras. Ele 
era o responsável pela Associação dos Moradores do 
Conjunto Palmeira/Asmoconp e deu início a um pro-
cesso de organização de famílias que haviam, a partir 
de 1973, chegado a essa área de Fortaleza, vindas 
de despejos realizados na região litorânea da cidade. 
Os moradores foram construindo espontaneamente 
seus barracos, dando origem a uma grande favela, 
sem nenhuma rede de saneamento básico, água tra-
tada, energia elétrica, escola ou outro serviço público. 

A partir de 1981, com a fundação da Associação 
dos Moradores do Conjunto Palmeira, deu-se início ao 
processo de organização das famílias.

Através de mobilizações populares e de diversas 
parcerias foi aos poucos construindo esse bairro. Em 
1988, conseguiu a implantação de redes de água trata-
da e energia elétrica. Em 1990, construiu, em parceria 
com a prefeitura, governo do Estado e a GTZ, através 
de mutirão, 1700 metros de canal de drenagem e, dois 
anos após, organizou os moradores por quadras e 
implantou, junto com o governo do Estado, a rede de 
esgoto sanitário. O bairro foi urbanizado, tornando-se 
mais habitável. 

E mais e mais iniciativas aconteceram, inclusive, 
em janeiro de 1998, com a criação do Banco Palmas, 
criando uma rede de solidariedade entre produtores e 
consumidores. O objetivo do Banco é garantir micro-
créditos para a produção e o consumo local, a juros 
muito baixos, sem exigência de consultas cadastrais, 
comprovação de renda ou fiador. Os vizinhos passam 
a dar a garantia ao tomador do crédito, assumindo se 

a pessoa é responsável ou não. O Banco começou 
com apenas 10 clientes a partir de um empréstimo 
de R$2.000,00 (dois mil reais) contraídos junto a uma 
ONG local. Hoje o banco possui uma carteira de R$30 
mil (trinta mil reais).

A gestão do banco é feita localmente pela pró-
pria Asmoconp e seu quadro de pessoal é majorita-
riamente voluntário.

Eis que o conjunto Palmas é hoje conhecido 
no mundo inteiro. Houve a reconstrução do conjunto 
Palmeiras com 30 mil habitantes, que era uma fave-
la, transformando-a em um bairro de classe média, e 
o Banco Central brasileiro reconheceu e estimulou o 
Banco Palmas, especialmente no tempo do Presidente 
Lula, e agora com passos durante o Governo da Pre-
sidenta Dilma Rousseff. Já há uma linha de crédito no 
BNDES para lastrear as palmas, e já existem quase 
cem bancos, incluindo os criados por João Joaquim 
de Melo e mais outros que não foram criados por ele, 
inclusive no Rio de Janeiro (Cidade de Deus) e em São 
Paulo, com todo o estímulo de João Joaquim de Melo.

Hoje o Conjunto Palmeiras é conhecido pelo mun-
do inteiro. E cremos que se um grande número dos 
Municípios brasileiros adotarem moedas com lastro 
das moedas do Bolsa Família e a Renda Básica de Ci-
dadania, poderemos acabar, em breve, com a extrema 
pobreza, como a miséria até o fim do Governo Dilma.

Também desejo registrar que nessa quinta-feira, 
dia 22 de março, amanhã, será realizado um evento 
no Banco Palmas, ocasião em que será apresentado 
um balanço do novo projeto ELAS. 

ELAS é um projeto de Inclusão Sócioprodutiva, 
financeira e bancária voltado para as mulheres do 
Bolsa família, iniciado em março de 201, na região do 
Grande Jangurussu, na periferia sul de Fortaleza-CE 
com aproximadamente 100.000 habitantes. Coorde-
na o projeto a ONG Instituto Banco Palmas, conforme 
registra João Joaquim de Melo Neto Segundo, na sua 
carta à Ministra Tereza Campello; 3.100 mulheres es-
tão hoje sendo atendidas por esse projeto. A filosofia 
do ELAS parte do principio de que ninguém supera a 
pobreza sozinho e sem vontade própria. Por isso o pro-
jeto desenvolveu uma metodologia de ação integrada 
que prima pela realização das atividades no território, 
pela cooperação entre as mulheres, elevação de sua 
autoestima e emancipação econômica e política.

Completado o primeiro ano do ELAS, vamos 
descrever como o projeto funciona e os resultados al-
cançados no primeiro ano. 

Tudo começa quando as mulheres procuram o 
Banco Comunitário, no caso, o Banco Palmas, para 
receber o beneficio do Bolsa Família. Mensalmente 
realizamos o pagamento de 4.000 Bolsas Família, atra-
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vés de nossa parceria com o correspondente bancário 
Caixa Aqui. Ao receberem o beneficio, as mulheres 
são informadas sobre as linhas de crédito que o Banco 
Comunitário disponibiliza para quem desejar desen-
volver uma atividade produtiva. Todas as mulheres, 
sem exceção, podem acessar o crédito. As que nunca 
exerceram nenhuma atividade profissional recebem 
um crédito de somente R$50,00 iniciais e participam 
de oficinas sobre educação financeira; 1.300 famílias 
já participaram destas oficinas. 

Quem já desenvolve alguma atividade, por me-
nor que seja, recebe um primeiro crédito que va-
ria de R$150,00 a R$800,00, podendo evoluir até 
R$15.000,00. O Banco Palmas já realizou 4.200 ope-
rações de crédito para as mulheres do Projeto ELAS. 
Ao receberem o crédito, as mulheres também podem 
adquirir um microsseguro, formatado especialmente 
para elas; 2.000 mulheres já adquiriram o Palmas Mi-
crosseguro.

Todas as mulheres que recebem crédito passam 
a ser acompanhadas por um agente comunitário de in-
clusão sócioprodutiva. Cabe aos agentes estimular as 
mulheres a organizarem grupos setoriais de produção 
solidária. Já temos organizados três grupos setoriais: 
de culinária, material de limpeza e confecção, sendo 
este último o que se encontra em estágio mais avan-
çado. Cada integrante do grupo setorial participa, ali 
mesmo na comunidade, de um curso de capacitação 
profissional, através de técnicos especializados; 110 
mulheres já foram capacitadas. 

Depois do curso, as mulheres que optarem pelo 
empreendedorismo podem ter acesso a um novo fi-
nanciamento, para produzirem individualmente ou em 
grupo, outras vão para o mercado formal de trabalho. 
Vale destacar que o setorial de confecção articula 
mais de 60 costureiras do bairro, integrantes da Palma 
Fashion, que funciona como uma franquia social. Hoje 
qualquer mulher do Bolsa Família, após fazer o curso 
de costura, torna-se uma franqueada e pode produzir 
para a grife solidária. Toda a produção é comercializada 
em feiras solidárias realizadas na região. 

Destaque especial deve ser dado ao fato de um 
grupo de 20 mulheres do Bolsa Família formarem o 
Conselho Gestor do Projeto ELAS. Reúnem-se periodi-
camente para discutir as ações e participar na tomada 
de decisão. Esse momento de ouvir os mais pobres e 
deixar que eles decidam o que é melhor para si tem 
sido extremamente rico e de grande aprendizado. Foi 
do Conselho Gestor a decisão de realizar passeios 
pela cidade. A grande maioria nunca tinha ido a um 
cinema, a um teatro ou sequer conheciam o mar. Re-
alizamos cinco passeios com mais de 150 mulheres 
que entraram pela primeira vez em um teatro, assisti-

ram a um espetáculo no planetário, visitaram o Centro 
Cultural Dragão do Mar, conheceram outros grupos de 
produção. Essa caminhada pelo “outro mundo” é uma 
ferramenta extremamente importante para inclusão 
dos mais pobres. A miséria coloca “algemas” na men-
te das pessoas que não as permitem ver além do que 
as rodeiam. Não as permitem sonhar. Quebrar essas 
algemas é o primeiro passo para a emancipação des-
sas mulheres.

O êxito alcançado pelo ELAS se dá principalmen-
te pelo fato de todas as ações acontecerem no próprio 
território, de forma integrada, em horários e circuns-
tâncias adaptadas às condições de vida das mulheres. 
Na sua grande maioria são mães solteiras, arrimo de 
família, com história de violência doméstica e vítimas 
do patriarcado, consumidas pelas obrigações da casa 
e pela proteção dos filhos.

O ELAS tem nos mostrado que a participação 
das mulheres nas reuniões, oficinas e cursos e o de-
sejo de superar a própria miséria é bem mais efetivo 
quando as oportunidades (recebimento do Bolsa famí-
lia, crédito, capacitação profissional, feiras, formação 
cidadã, acompanhamento social) acontecem de forma 
simultânea, perto do local de moradia, num ambiente 
de convivência entre iguais.

Será ainda mais fantástico quando estiverem...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador, por favor, vou conceder-lhe 
mais dois minutos para que conclua. Já lhe concedi 
quatro, mas concederei mais dois minutos para que 
V. Exª conclua.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT–– SP) – 
Tentarei fazê-lo em um minuto. 

Mais sucesso ainda haverá quando for implantada 
a renda básica de cidadania incondicional para todos. 

Mas diz João Joaquim de Melo: 
Pretendemos, até o final de 2013, alcançar com 

o ELAS todas as mulheres do Bolsa Família da Regio-
nal VI de Fortaleza, a mais pobre da capital do Ceará, 
com 360 mil habitantes. Para isso precisamos aumen-
tar nossas parcerias e nossos recursos.

Fica aqui o convite para o programa Brasil Sem 
Miséria vir conhecer o projeto, por meio da Ministra 
Tereza Campello. S. Exª é aguardada amanhã. Infeliz-
mente, não poderei estar aí presente, prezado João 
Joaquim de Melo Neto Segundo, pois tenho obrigações 
aqui no Senado. Espero em breve estar aí.

Quero saudar o II Encontro pela Emancipação 
Socioprodutiva, Financeira e Bancária das Mulheres 
do Bolsa Família que se realizará amanhã, aí, no bair-
ro Palmeira, em Fortaleza. Aqui coloco, em anexo, o 
anúncio do evento que amanhã receberá a Ministra 
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Tereza Campello e espero que, em breve, também, a 
Presidenta Dilma Rousseff.

Muito obrigado pela tolerância, Presidente Wal-
demir Moka. 

Achei que era um projeto tão bonito que merecia 
esse entusiasmo e um relato mais completo possível.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210 inciso I 
e § 2º do Regimento Interno.)

II ENCONTRO PELA EMANCIPAÇÃO 
SOCIOPRODUTIVA, FINANCEIRA E  BANCÁRIA 

DAS MULHERES DO BOLSA FAMÍLIA

O encontro acontecerá no dia 22 de março de 
2012, no Banco Palmas e terá como objetivo apresentar 
os resultados de 1 ano do projeto ELAS, voltado para 
inclusão socioprodutiva, financeira e bancária das mu-
lheres do Bolsa família na região do Grande Jangurussú 
em Fortaleza – CE. O projeto articula atualmente 3.100 
mulheres beneficiárias do Bolsa família.

Na oportunidade será realizada uma feira com 
mostra e comercialização dos produtos fabricados no 
âmbito do projeto ELAS, com destaque para o grupo 
setorial de confecção.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço, Senador Suplicy.

Com a palavra, pela liderança, Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-

dente, Senador Waldemir Moka; Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, hoje se comemora eu não diria, mas pelo 
menos se registra o Dia Internacional pela Eliminação 
da Discriminação Racial. 

É um dia criado pela ONU para lembrar o mas-
sacre na cidade de Sharpeville, na África do Sul, na 
época do regime do apartheid, em 21 de março de 
1960, quando sessenta negros foram mortos e centenas 
deles feridos, porque simplesmente estavam fazendo 
uma manifestação pacífica de protesto contra o uso 
de “passes” para que os negros pudessem circular nas 
chamadas áreas “brancas” da cidade.

Felizmente, esse regime, digamos, repugnante 
do apartheid na África do Sul terminou formalmen-
te, mas muita gente combate essa história de ter dia 
disso, dia daquilo. Eu acho, até como médico, que de-
víamos ter dias, por exemplo, para lembrar doenças, 
fazer mobilização contra a existência de doenças que 
são ainda negligenciadas hoje em dia. E essa questão 
da discriminação racial realmente é uma coisa que, 
infelizmente, ainda perdura no século XXI, quer dizer, 
se isso aqui aconteceu em 1960, estamos no ano de 
2012, talvez não aconteça nesses moldes, mas em 
outros moldes, sim.

Mas me preocupo muito também, talvez pela 
minha formação de médico, pela qual aprendi a olhar 
as pessoas – nós, não é, Senador Moka? –, a olhar 
as pessoas não pela cor, não pelo aspecto, mas, sim, 
pelo seu sofrimento, pela sua situação. O médico não 
vê, a não ser quando há estudos de que determinada 
doença incide mais nesta ou naquela raça, se pode-
mos dizer assim.

E fiquei aqui analisando, Senador Casildo, Se-
nador Moka, os dados do IBGE de 2010, do último 
censo feito na composição da nossa população bra-
sileira. Dizem-se brancos 41,22% da população; se 
dizem negros mesmo 6,91%; e 44,16% se dizem par-
dos; enquanto 0,46% são amarelos, que seriam os 
descendentes asiáticos; e 0,22% são indígenas, se 
declaram indígenas. Se somarmos os negros com os 
pardos, nós temos 51,07% da população.

Mas, se fizermos o exame do genoma, como re-
centemente foi feito, talvez mesmo uma pessoa cla-
ra, como o Senador Casildo, eu e V. Exª, tenha uma 
composição no genoma da raça negra muito forte. 
O brasileiro é fruto de uma miscigenação desde os 
primeiros momentos, e essa miscigenação, eviden-
temente, não eliminou a discriminação, infelizmente, 
mas temos avançado nesse sentido. Eu só fico preo-
cupado, quando se discutem essas coisas, em tornar 
politizado ou ideológico o movimento de defesa dessas 
minorias. Quando se faz um movimento para, de fato, 
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defender os direitos, defender a não discriminação, eu 
sou totalmente a favor.

Quero também, Senador Moka, até por coinci-
dência, registrar aqui que hoje também se comemora, 
se é que podemos dizer, de novo, comemorar, o Dia 
Internacional da Síndrome de Down. Para qualquer 
indivíduo leigo que já tenha visto uma pessoa com 
Síndrome de Down, identifica-se o Down facilmente 
pela face. É uma doença genética, é o distúrbio de 
um cromossomo chamado 21. Em vez de ter um par, 
o indivíduo passa a ter três ou mais do que dois, ou 
seja, uma alteração do cromossomo 21. Daí o dia 21 
de março ser dedicado ao Dia Internacional da Sín-
drome de Down.

É muito importante também que nós já tenha-
mos avançado na questão do reconhecimento de que 
essas pessoas, embora tenham essa alteração – e aí 
têm uma série de deficiências –, podem superá-las. Te-
mos visto exemplos muito importantes de pessoas com 
essa síndrome que são capazes de realizar um curso 
superior, ter atividades físicas, atividades profissionais.

Quero, portanto, fazer esses dois registros, Se-
nador Moka. Primeiro, o registro de que hoje é o Dia 

Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, 
repito, em lembrança ao triste fato da matança dos ne-
gros na África do Sul, durante o regime do apartheid. 
E o Dia da Síndrome de Down. Inclusive quero pedir a 
V. Exª a transcrição nos Anais do Senado, até porque, 
se amanhã alguém quiser pesquisar sobre o tema, há 
duas matérias muito interessantes, colocadas de ma-
neira simples, sobre essa síndrome.

Registro isso, portanto, porque reconheço que 
são dois males: primeiro, um da cabeça do homem – 
a discriminação; o outro, infelizmente, por um distúr-
bio genético, mas que sofre preconceito, porque muita 
gente ainda acha que essas pessoas são inferiores.

Espero que, como isso já vem mudando, essa 
questão mude ainda mais rapidamente.

Portanto, encerro, pedindo a transcrição dessas 
matérias. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido, nos termos re-
gimentais.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Casildo Maldaner, em permuta com o Senador 
João Durval.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, em primeiro 
lugar, quero agradecer a gentileza do Senador João 
Durval de me ceder o espaço dele, pois sou o sexto 
inscrito – V. Exª é o quarto inscrito –, permitindo-me 
que falasse antes para que, em seguida, eu possa 
deslocar-me à Comissão de Assuntos Econômicos, 
onde, em conjunto com a Comissão de Constituição 
e Justiça, está acontecendo uma audiência pública, a 
fim de discutir a Resolução nº 72, em função do ICMS 
dos Estados. Há uma discussão, uma participação. 
Ontem, já houve uma reunião, com a participação de 
vários governadores, e continua agora à tarde. Então, 
quero agradecer a V. Exª.

Ao mesmo tempo, quero cumprimentar o Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, que nos deu uma verdadeira 
aula a respeito do que é ou não é discriminação, de 
onde vêm os percentuais no mundo entre as raças, 
entre as cores, culminando com o dia de hoje, dia 21, 
em função da Síndrome de Down. 

Não sabia que o dia 21 era em função do cro-
mossomo 21. Estava ao lado do nosso Vice-Presidente 
Senador Waldemir Moka, que é médico também, e ele 
me dizia que era isso mesmo, pois conhecia da maté-
ria. Foi uma verdadeira aula: no cromossomo 21, em 
vez de termos dois, temos três cromossomos, ocasio-
nando a Síndrome de Down. E hoje comemorou-se, 
inclusive no Salão Negro do Senado, onde houve uma 
grande homenagem ao Dia Internacional da Síndro-
me de Down, com a promoção do Senador Lindbergh 
Farias. Estavam ali o Deputado Romário, com caso 
na família, e outros Senadores participando. Foi um 
grande encontro, com muita gente, em homenagem 
ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Meus 
cumprimentos a V. Exª, Senador Mozarildo.

Mas, como vinha dizendo, na Comissão de As-
suntos Econômicos, discute-se, neste instante, a Re-
solução nº 72. É uma audiência pública para tentar 
encaminhar esse caso. Ontem, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, em conjunto com a de Assuntos 
Econômicos, promoveu-se uma audiência pública para 
discutir esse tema. Participaram do encontro governa-
dores de diversos Estados, principalmente os que são 
afetados, como o nosso, Santa Catarina – e o Gover-
nador Colombo esteve presente –, o Espírito Santo, 
Goiás, Pará, Ceará, enfim, e representantes também 

do Ministério da Fazenda e de tantos outros. Da mes-
ma forma, continua hoje à tarde, com a participação 
de vários debatedores.

A intenção da proposta, sem dúvida, é nobre: 
dar fim a um tipo de guerra fiscal entre os Estados e 
desestimular as importações, fortalecendo a indústria 
nacional. Atualmente, em operações interestaduais, 
as receitas de ICMS são partilhadas entre os Estados 
de origem e do destino. Isso abrange os importados, 
sendo seu Estado de origem aquele pelo qual tais pro-
dutos chegam ao País.

Para aquecer as economias, alguns Estados re-
duziram o ICMS sobre importados, atraindo empresas 
especializadas em comprar produtos estrangeiros para 
revenda e empresas que precisam importar maqui-
nário e outros bens de produção. A prática tem sido 
apontada pelo setor industrial como uma das causas 
do sucateamento da indústria nacional.

Inegavelmente, todos os esforços em prol do 
fortalecimento do nosso setor são bem-vindos. A taxa 
de câmbio, com a sobrevalorização do real, somada 
aos elevados custos produtivos, incluindo-se aí uma 
excessiva carga tributária e juros altos que dificultam 
o investimento, têm acelerado um nefasto processo de 
desindustrialização no Brasil. Estes são os verdadeiros 
vilões da indústria nacional, e, a bem da verdade, do 
crescimento de todo nosso setor produtivo.

Os reflexos são visíveis, refletindo no crescimento 
pífio de 0,1% na indústria de transformação, no último 
ano – com queda de 2,5% nos últimos três meses do 
ano passado. Entre 2008 e 2011, o saldo da balança 
comercial do setor passou do equilíbrio a um déficit de 
US$43 bilhões. Então, houve crescimento, na verdade. 
Só no ano passado, o setor industrial no Brasil teve 
um crescimento de 0,1%. Vejam bem, Senador Moka, 
caros Colegas, o setor da parte comercial da venda 
de manufaturados, prontos, industrializados, teve um 
crescimento de mais de 3%, de 3,5%. O setor industrial, 
de produção, praticamente embolou, empatou. Mas o 
comercial teve um crescimento bom, forte, pelo menos 
estão aí os resultados. Significam que é a importação 
de produtos prontos. Aí coloca-se no meio da pauta a 
China. Os produtos vieram prontos de lá e tomaram 
conta do mercado. Essa é uma das razões.

Desse ponto de vista, o projeto é meritório. Ocorre 
que, na origem dessa guerra fiscal, está a necessidade 
legítima de os Estados oferecerem incentivos fiscais, 
para atrair a instalação de novas indústrias, movimen-
tar os portos e toda a cadeia produtiva derivada e, ao 
fim, gerar empregos, renda e arrecadação.

Esse processo permitiu, de certa forma, a ame-
nização de diferenças históricas entre Estados, de-
senvolvendo regiões inicialmente fora da zona geo-
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gráfica de atração ou mais distantes dos principais 
centros consumidores. A interrupção abrupta dessa 
prática provocará prejuízos enormes, que fatalmente 
abalarão as economias de vários Estados. Segundo 
o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), 
onze seriam afetados.

Este é o caso de Santa Catarina. As perdas finan-
ceiras, segundo estimativa do Governador, o nosso ex-
-Senador Raimundo Colombo, ficariam na casa de R$1 
bilhão. Perderíamos, ainda, empresas importadoras 
aqui instaladas em nosso Estado, e outras, em fase de 
negociação, deixariam de vir. Nossos portos – temos 
cinco hoje funcionando em Santa Catarina –, hoje bem 
estruturados e de grande capacidade, não seriam mais 
atrativos, com repercussão em toda a cadeia de serviços.

Em primeiro lugar, discute-se se essa alteração 
pode ser feita por meio de resolução, como está sen-
do proposta, ou por meio de uma lei complementar.

É preciso verificar, ainda, se essas medidas trarão 
o efeito esperado ou aprofundarão as desigualdades 
no País. Cito o Governador catarinense Raimundo Co-
lombo: “Não vamos reduzir a importação através des-
ses elementos. Eles apenas vão migrar para o centro 
consumidor. Ou seja, São Paulo, que já importa cerca 
de 37%, vai passar para 60%, 65%. Vai ser um pre-
juízo para a grande maioria dos Estados brasileiros”. 
Podem anotar aí. Não vai cair a importação, não! O 
que vai ocorrer é a centralização da importação, sem 
dúvida alguma. Essa será a logística.

Por fim, essa uniformização de alíquota deve ser 
gradual, não pode ser de supetão – como prevista no 
projeto, até 2015, mas sem a redução imediata, já este 
ano, para o índice de 4%, conforme previsto. Além disso, 
as medidas compensatórias com as quais o Governo 
Federal tem acenado devem estar bem fundamenta-
das e asseguradas, garantidas.

Como Senador representante do meu Estado, fa-
rei de tudo para evitar esse quadro, buscando garantir 
a composição de um cenário que nos dê segurança 
jurídica e orçamentária, contribuindo com o indispen-
sável fortalecimento da indústria nacional. Estamos to-
talmente abertos à composição, mas não aceitaremos, 
de maneira alguma, prejuízos abruptos, como se quer 
propor com essa medida.

Trago isso porque, a cada instante, os movimentos 
são maiores. E os investimentos, inclusive, em alguns 
portos, foram realizados com financiamento...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vou encerrando, Sr. Presidente.

Prossigo: com financiamento do BNDES. Ainda hoje 
de manhã, um grupo nos disse: “nós empregamos R$200 

milhões, Maldaner, com recursos do BNDES, porque nós 
acreditamos na legislação”. No momento em que entrar 
em campo essa resolução, nós podemos entregar todo 
o empreendimento pelo BNDES, porque a demissão de 
servidores, a demissão de trabalhadores para tudo, porque 
a logística vai centralizar, sem dúvida alguma. E, como 
há incentivos, há a preparação. O pessoal se preparou 
para isso, acreditando. E mesmo o Estado se programou 
a ter um orçamento. E não só Santa Catarina; os demais 
que fizeram a programação orçamentária têm compro-
missos assumidos, no andar da carruagem... Então, isso 
não pode ser abruptamente feito, de uma forma, de um 
privilégio, um direito que os Estados tinham, têm, e, no 
meio do jogo, no meio do caminho, chegar e interromper 
isso. Isso cria uma balbúrdia muito forte.

Então, quero, mais uma vez, aqui agradecer ao 
Senador João Durval, agradecer aos Colegas

Estou voltando agora a essa audiência pública 
da Comissão de Economia e de Constituição e Jus-
tiça, para continuar esse debate. Mas eu não podia 
deixar de trazer essa preocupação aqui aos colegas 
na tarde de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Casildo 
Maldaner, também quero aqui elogiar o discurso do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que fez uma lembran-
ça oportuna. Eu comentava com ele sobre a trissomia 
do 21. Na época ainda de professor de cursinho, isso 
era quase que questão obrigatória.

Mas quero também registrar o quanto se evo-
luiu nesse tratamento; não é, Senador Mozarildo? As 
crianças, hoje, portadoras da chamada trissomia do 
21, sendo estimuladas pelos pais, conseguem supe-
rar de modo impressionante. Eu fico muito feliz. Tenho 
uma grande amiga, foi minha secretária, chefe do meu 
gabinete, a Vanda, e que tem a pequena Lorena. E eu 
disse à Vanda que Deus dá crianças especiais também 
para mães e pais especiais.

Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o Se-
nador Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, trago à Casa 
uma preocupação que há muito tem sido debatida 
aqui, especialmente por parlamentares nordestinos.

O fantasma da seca volta a assombrar o Nordes-
te, seu povo e sua economia. Ainda ontem, o Jornal 
Nacional da Rede Globo exibiu uma cena que já havia 
sido apagada da realidade e do imaginário popular: 
a falta de alimentos e água para consumo humano e 
para a criação.
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As ações do governo Fernando Henrique Cardo-
so – é sempre bom lembrar –, com a estabilização da 
economia, o rigor fiscal e a fundação das bases para 
que o governo Lula pudesse impulsionar programas 
de distribuição de renda, nobre Senador Eduardo Su-
plicy, com as diversas modalidades de bolsas, permitiu, 
especialmente no Nordeste, região de economia mais 
suscetível às crises naturais, uma nova perspectiva.

Atestamos que a seca sempre foi, para a popu-
lação pobre, uma questão de renda e não apenas um 
problema climático. Como experimentado em muitos 
países, os programas de renda dinamizaram a eco-
nomia ao incentivar e potencializar a demanda agre-
gada, estabelecendo novos níveis de consumo e de 
qualidade de vida.

O Nordeste é uma fronteira reaberta da economia 
nacional, especialmente no setor terciário. Entretanto, 
Srªs e Srs. Senadores, a estiagem que se anuncia numa 
espécie de “seca verde” atingirá a população em geral 
na sede e a economia na produção doméstica, sobre-
tudo aqueles mais frágeis, os pequenos proprietários.

É necessário que o Governo Federal considere, 
com a urgência necessária, a gravidade atual e futu-
ra do problema, antes que a situação se aproxime do 
caos e beire a irreversibilidade dos danos provocados 
à população e aos rebanhos.

De forma objetiva, creio que algumas providências 
podem ser tomadas. A primeira delas, por exemplo, a 
aceleração no sentido de apressar mesmo as obras 
da transposição do Rio São Francisco, para que o ob-
jetivo de abastecimento das regiões possa reverter a 
expectativa de dificuldades que o Nordeste enfrenta 
nessa quadra de seca já confirmada. Aceleração, repi-
to, de verdade, das obras de transposição do Rio São 
Francisco, que é uma das que compõem o Programa 
de Aceleração de Crescimento do Brasil.

A par dessa medida, muitas oportunidades de 
trabalho serão abertas, ocupando a mão de obra local 
e reaquecendo a economia regional.

De outro modo, enquanto essas obras estão sen-
do executadas – e estamos clamando pela retomada 
delas –, faz-se necessário que, por meio do Exército, 
gestor de maior parte dos serviços, as comunidades 
sejam abastecidas por carros-pipas – tem sido assim, 
historicamente. O que se vê no Nordeste, hoje, pela 
ausência das chuvas, é a necessidade de medidas 
prementes para suprimento das populações que já 
padecem de abastecimento de água.

Esta Casa, ainda ontem, por iniciativa do meu 
conterrâneo, Senador Cícero Lucena, aprovou a criação 
de uma comissão para fiscalizar as obras da transpo-
sição. Nada melhor que pudesse também averiguar os 
efeitos da estiagem que o clima anuncia. Aproveita-se 

essa comissão que fiscalizará o andamento e a sequ-
ência das obras da transposição para se fazer uma 
avaliação dos efeitos dessa estiagem.

Ainda ontem, o Deputado e Senador suplente 
Carlos Dunga, por telefone, lembrava-me que a espe-
rada chuva de São José, do último dia 19 de março, 
não chegou com a suficiência que lhe marca a tradição 
nordestina. Mais do que uma crendice, do que uma 
tradição, há, no marco do Dia de São José, uma ex-
plicação cientifica para a confirmação de períodos da 
estiagem pela mudança do equinócio. E Carlos Dun-
ga, mais uma vez atento a esse tema, fez referência a 
que o dia de São José falhou nas nossas convicções. 
O quadro, portanto, é preocupante.

O que se viu em Sergipe, Senador Valadares, 
foi uma cena de Vidas Secas, para lembrar o mestre 
Graciliano Ramos, da vizinha Alagoas e da igualmente 
vizinha Bahia, Senador Lídice.

Um dado preocupante e novo aqui também é 
oferecido como exemplo – e encerro já meu pronuncia-
mento, Presidente. Trata-se do alcance dos efeitos aos 
pequenos e médios proprietários, geralmente criadores, 
que sentem o impacto direto sobre a falta de pastagens 
para os seus rebanhos, além do gravíssimo problema, 
debatido recentemente em audiência da Comissão de 
Desenvolvimento Regional, do endividamento dos pe-
quenos e médios produtores rurais do Nordeste. Ape-
nas para citar o exemplo paraibano, já contabilizamos 
mais de quatro mil execuções fiscais desses pequenos 
proprietários, que se veem absolutamente impossibili-
tados de arcar com os compromissos financeiros que 
foram firmados perante o Banco do Nordeste do Brasil.

E somente o Governo Federal, por meio de ini-
ciativa de Sua Excelência a Presidenta da República 
Dilma Rousseff, será possível adotar medidas concre-
tas para socorrer esses pequenos e médios proprie-
tários endividados em toda região do Nordeste, com 
uma medida muito simples, Presidente Moka, que 
seria repristinar, trazer de volta o valor jurídico de leis 
que foram aprovadas na conversão de medidas pro-
visórias por esta Casa e que, no passado, permitiram 
anistia de uma faixa de débito – e está se propondo 
neste instante é a ampliação dessa faixa de anistia –, 
o alongamento do perfil dessa dívida e a renegociação 
para que esses débitos se tornem pagáveis. É essa a 
proposta construída no âmbito da Comissão de De-
senvolvimento Regional, de que faço parte.

Há, portanto, uma urgência reclamando providen-
cias, antes que a história moderna revele um Brasil mais 
desigual do que já foi, em desatenção a um dos desafios 
fundamentais e mais caros à democracia republicana 
que adotamos. Refiro-me, para concluir definitivamen-
te, ao inciso III do art. 3o da Constituição Federal, que 
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nos exige: “erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais”.

Que esse texto não continue, como tem sido até 
hoje, letra morta na nossa Constituição e para que não 
haja, em nosso País, aquilo que foi dito com tanta pro-
priedade pelo nosso saudoso tribuno e poeta Raymundo 
Asfora, relativamente ao desenvolvimento regional: o go-
verno promete como sem falta e falta como sem dúvida.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Cássio Cunha 
Lima, concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algum tempo, 
vêm se observando acalorados debates sobre a ne-
cessidade de reformulação do pacto federativo que 
sustenta o Estado brasileiro.

É bom lembrar que o federalismo, nos moldes 
atuais, surgiu com a independência dos Estados Uni-
dos da América, pela união das colônias que queriam 
se livrar do jugo inglês. Daí, a ideia de respeitar a au-
tonomia dos entes que compuseram a federação. O 
próprio conceito dessa forma de Estado tem origem 
na palavra foedus (do latim), que significa: aliança, 
pacto, contrato.

É necessário, por isso, deixar bem claras as atri-
buições de cada ente federado, bem como a repartição 
dos recursos necessários para que cada um possa 
desincumbir-se a contento de suas responsabilidades.

O Brasil, historicamente, a não ser na configura-
ção das capitanias hereditárias, constituiu uma unidade 
colonial subordinada à metrópole portuguesa, unidade 
que foi mantida durante o Império.

Com a proclamação da República, teve lugar a 
opção por um modelo federativo, mas que, na prática, 
continuou concentrando muito poder na esfera supe-
rior, aquela que se apresenta como o Estado brasilei-
ro soberano.

A Constituição Federal de 1988 manteve essa 
opção, estabelecendo em seu artigo 1º: “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, cons-
titui-se em Estado democrático de direito [...]”.

Sr. Presidente, pode-se ver que a distorção que 
vem ensejando contínuas e acirradas discussões está 
na origem de nossa Federação. Trata-se do desconten-
tamento dos entes federados com respeito ao nosso 
modelo tributário, que concentra enorme parte de tudo 
o que é arrecadado sob o controle da União. Essa dis-
torção acaba gerando enorme dependência dos Es-
tados e dos Municípios em relação ao Poder central.

No Estado federal, existe uma distribuição de 
competências fixada pela Constituição, mas é evidente 
que de nada adianta receber atribuições se a entida-
de não possuir meios próprios para realização daquilo 
que lhe é atribuído. Quando a obtenção de recursos 
se transforma em dependência, o ente federado não 
poderá exercer suas funções com autonomia, o que 
contradiz o espírito de federação.

Essa é a grande necessidade que temos de re-
pensar o pacto federativo, para que os recursos sejam 
mais bem compartilhados. É bom lembrar que não se 
trata de simples distribuição, pois as atividades sobre 
as quais incidem os tributos, os fatos geradores acon-
tecem no nível local. E, cada vez mais, são as unidades 
federadas as grandes responsáveis pela prestação dos 
serviços públicos, para os quais necessitam dos recursos.

Por que, então, temos de continuar com um regi-
me que concentra a arrecadação nas mãos do Poder 
central, o qual cuida da distribuição como se fosse um 
grande gesto de magnanimidade? E, como se não bas-
tasse essa concentração, o Poder central ainda cria 
as chamadas contribuições sociais, porque os recur-
sos delas advindos não precisam ser divididos com os 
Estados e com os Municípios. No caso dos impostos, 
existe determinação constitucional para a participação 
dos entes federados na arrecadação.

Vem daí a necessidade de construirmos um novo 
pacto federativo, mais justo e que possibilite aos Esta-
dos e aos Municípios prestarem aos cidadãos serviços 
condizentes com a condição do Brasil de uma das mais 
fortes economias do Planeta.

Há aspectos do pacto federativo que não estão 
em discussão. O que importa, realmente, é a distribui-
ção dos recursos, pois está cada vez mais evidente 
a hegemonia e a hipertrofia da União em relação aos 
demais entes federados.

A Constituição de 1988 estabelece a distribuição 
das receitas tributárias, em seus arts. 157 a 159, para 
assegurar uma relativa equivalência econômico-finan-
ceira entre os entes federados, inclusive com critérios 
que possibilitem a execução do objetivo constitucional 
de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Porém, 
como a União pode criar as contribuições sociais, que 
não fazem parte do bolo a ser dividido, essa prerroga-
tiva resulta em maior concentração ainda dos recursos 
arrecadados, colocando os Estados e os Municípios 
numa situação de extrema dependência de negocia-
ções políticas.

A esperança de melhora é que haja, realmen-
te, uma reformulação do pacto federativo, com uma 
repartição mais justa dos recursos e que atenda às 
necessidades dos governos locais e estaduais. So-
mente assim poderemos elevar a qualidade dos ser-
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viços públicos que o cidadão deve receber das esferas 
estadual e municipal.

Aliás, trata-se da única solução viável, pois nossa 
Carta Magna assegurou, entre as cláusulas pétreas 
– aquelas que não podem ser alteradas por emenda 
constitucional –, no art. 60, a seguinte determinação:

§ 4o Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado [...]

Sr. Presidente, quando se pensa em federação 
como forma de Estado, há que se ter em mente a 
necessidade de repartição de competências, tanto 
legislativa como material, além da autonomia política 
organizacional e financeira.

As competências dos entes federados aumen-
taram após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, mas os recursos recebidos do Poder central 
não acompanharam o aumento de responsabilidade 
pelos serviços aos cidadãos. Esse é um dos fatores 
que resultam na queda de qualidade desses serviços.

Para possibilitar a autonomia financeira, é ne-
cessário que os entes federados tenham suficiente 
arrecadação, evitando-se o aumento nos tributos de 
sua competência, o que também pode trazer conse-
quências desastrosas.

Se não houver um equilíbrio da equação políti-
co-financeira, a federação ficará fragilizada, já que a 
autonomia política tem estreita relação com a autos-
suficiência.

Entendo que de nada adianta gastarmos horas 
e horas em discussões estéreis, que não frutificam, 
não resultam em ações que mudem efetivamente a 
arrecadação e a distribuição dos recursos.

O que é arrecadado tem de voltar para os cida-
dãos na forma de serviços do Estado. Se o cidadão 
paga muito, se a carga tributária é elevada, ele deve-
ria receber serviços de primeira qualidade. Entretanto, 
para que isso possa tornar-se realidade, os Estados e 
os Municípios, que são os responsáveis mais diretos 
pelos serviços públicos, precisam de uma participação 
condizente e mais justa nos recursos que a União se 
encarrega de distribuir. Já que existe tanta concentra-
ção da arrecadação dos recursos públicos nas mãos 
do Poder central, que pelo menos os Estados e os 
Municípios tenham neles uma participação condizente 
com as suas atribuições. 

Está aí a maior premência na reformulação do 
pacto federativo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB - MS) – Agradecendo o Senador Paulo Davim, 

concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
João Durval.

O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o 
Brasil sempre foi considerado um país abençoado pela 
abundância dos seus recursos naturais, aí incluídos 
os caudalosos rios, a exuberante vegetação, a imen-
sa área agricultável e as riquezas do subsolo, entre 
outros. No que concerne ao potencial de geração de 
energia, o Brasil é igualmente privilegiado, com suas 
bacias hidrográficas, com áreas propícias à produção 
de cana-de-açúcar e outras plantas que podem fornecer 
o etanol, com territórios ensolarados e, mais recente-
mente, com a descoberta das gigantescas reservas 
de óleo das camadas do pré-sal.

A esses elementos devemos juntar a observação 
de que o Brasil passa por uma fase de crescimento 
econômico que pode alçá-lo a uma posição de desta-
que no cenário internacional. Há algumas semanas, 
com a divulgação do nosso Produto Interno Bruto de 
2011, superamos o Reino Unido e nos tornamos a sexta 
maior economia do mundo. Estima-se que, mantidas as 
atuais tendências do panorama global, o Brasil possa 
superar a França ainda antes de 2015 e tornar-se a 
quinta maior economia do Planeta.

Essa situação perdura já há algumas décadas. 
Nos anos 80, o consumo de energia elétrica cresceu 
em média 5,9%, enquanto o PIB se expandia à taxa 
de 1,6% ao ano. Na década seguinte, o consumo de 
eletricidade foi de 4,1%, enquanto a economia crescia 
apenas 2,6% ao ano. Esse descompasso ocorreu em 
períodos de estagnação econômica e obrigou o Go-
verno brasileiro a aumentar a oferta de energia térmica 
a um custo financeiro e ambiental muito mais elevado.

Agora que fazemos parte do grupo de países 
emergentes e com novos patamares de crescimento 
econômico, precisamos aumentar rapidamente a ge-
ração de energia e investir com vigor na pesquisa, no 
financiamento e na produção de energias alternativas, 
atualizando a nossa matriz energética, para não cor-
rermos o risco de racionamento e de estrangulamento 
do setor produtivo.

Em face da nossa extensão territorial e das nos-
sas imensas bacias hidrográficas, é compreensível e 
racional que haja um predomínio das usinas hidrelé-
tricas, que produzem uma energia de baixo custo na 
composição da nossa matriz energética. Entretanto, 
Sr. Presidente, essa composição não pode levar em 
conta apenas aspectos financeiros, mas também deve 
atentar para os fatores ambientais, políticos e sociais, 
além da sustentabilidade.
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É por isso que novas formas de geração de ener-
gia, principalmente as formas renováveis, vêm ganhan-
do espaço em todo o mundo. 

O Brasil, neste momento, considera que a energia 
eólica é uma boa fonte de energia renovável e limpa, 
já que a Aneel realizou leilão para venda desse tipo de 
energia, mas desconsiderou a energia solar, tanto que 
não a incluiu no referido leilão e, em todas as matérias 
divulgadas, com citações da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e do Ministério de Minas e Energia, 
só ouvimos falar da tecnologia fotovoltaica, quando 
existem várias tecnologias para geração de energia 
solar, cada uma adequada à irradiação solar do local.

Em 2006, o Instituto de Termodinâmica do Centro 
Aeroespacial da Alemanha divulgou um estudo sobre o 
impacto socieconômico da matriz energética do Plane-
ta, tendo concluído pela necessidade de uma mudança 
na composição dessa matriz. Pelas recomendações do 
instituto, essa matriz deveria, até o ano de 2050, garan-
tir uma participação de 80% para as fontes renováveis, 
com grande destaque para a fonte solar, eólica e hídrica. 

Nesse aspecto, o Brasil, como disse, tem grandes 
vantagens em comparação com a maioria dos países 
desenvolvidos ou emergentes. No que concerne à ener-
gia solar, temos a maior área territorial dos trópicos, a 
qual recebe uma energia gigantesca de irradiação solar. 
Essa condição tem sido ressaltada por diversos pesqui-
sadores, como Hertor Escobar, que há três anos publicou 
um artigo sobre o assunto no periódico O Estado de 
S.Paulo. Ao comentar essa vantagem, Escobar lamenta: 

O grau de aproveitamento dessa energia 
para a produção de eletricidade, porém, é pífio. 
Nações de clima temperado e com territórios 
muito menores [ele observa], que passam vá-
rios meses cobertos de neve, como Alemanha 
e Espanha, produzem mais energia a partir do 
Sol do que o Brasil.

Por sua vez, o especialista Ricardo Rüther, do La-
boratório de Energia Solar da Universidade Federal de 
Santa Catarina, ponderou que “o lugar menos ensola-
rado do Brasil, Florianópolis, recebe 40% mais energia 
solar do que o lugar mais ensolarado da Alemanha”.

No Brasil, lembrou Rüther, o uso de energia solar 
ainda se resume a aquecedores para água de chu-
veiro, sendo o uso de sistemas fotovoltaicos para a 
produção de eletricidade bastante limitado, apesar do 
enorme potencial.

Se Florianópolis supera por larga margem o po-
tencial de radiação solar dos países europeus, imagi-
nem, senhoras e senhores, Sr. Presidente, o restante 
do País. O Nordeste brasileiro, com uma grande área 
semiárida, clima quente, baixíssimo índice pluviomé-

trico, pouca incidência de nuvens e, portanto, elevada 
incidência de radiação solar, é uma região com ca-
racterísticas plenamente favoráveis à implantação de 
usinas de geração solar.

No meu Estado da Bahia, nós temos 70% do nos-
so território no semiárido. A concentração populacional 
e de renda na região metropolitana de Salvador é tam-
bém um forte fator favorável à implantação de projetos 
de energia solar que irão colaborar decisivamente com 
a interiorização do desenvolvimento.

O grupo Enel Green Power, que possui empre-
endimentos em energia eólica no Estado, recebeu 
também do Governo baiano a licença ambiental para 
implantar uma usina solar em Xique-Xique. O projeto 
vai se juntar ao da usina do Estádio Roberto Santos, 
o Pituaçu, que será o primeiro estádio solar do Brasil.

O Secretário Executivo da Câmara de Energia, 
Rafael Valverde, destacou que o potencial baiano é 
um dos maiores do Brasil e lembrou os ganhos de 
geração de emprego e renda que podem advir dos 
empreendimentos, uma vez que as regiões de maior 
incidência solar se concentram em zonas que precisam 
de investimentos e oportunidades de desenvolvimento.

A experiência baiana não será, porém, a pionei-
ra em nosso País, pois desde o final do ano passado 
já está em funcionamento, no Município cearense de 
Tauá, uma usina solar do grupo EBX, do empresário 
Eike Batista. Com 4.680 painéis fotovoltaicos, numa área 
de 12 mil metros quadrados, a usina converte energia 
solar em energia elétrica, com capacidade inicial de um 
megawatt – o suficiente para suprir 1.500 residências. 

Tem-se notícia de que, na última visita do Mi-
nistro Fernando Pimentel à África do Sul, a empresa 
brasileira Braxenergy assinou contrato com o governo 
daquele país para implantar usina geradora de energia 
termo-solar, bem como, em outra oportunidade, essa 
mesma empresa assinou contrato com o governo pe-
ruano, visando implantar projeto semelhante nesse 
nosso vizinho sul-americano. Estamos, portanto, ex-
portando essa tecnologia.

Destacando que o interesse para a geração de 
energia solar fotovoltaica está em alta em nosso País, 
o site Ambiente Energia listou, recentemente, 18 proje-
tos dessa natureza, os quais somam 24,5 megawatts e 
investimentos de R$396 milhões. Em Minas, a CEMIG 
(Companhia Energética de Minas Gerais) está cons-
truindo uma usina experimental com capacidade de 
três megawatts, com investimentos de R$40 milhões.

A cada dia, cabe ressaltar, vão se desenvolvendo 
novas tecnologias e novos materiais, tal como ocorreu 
com as demais modalidades de geração de energia, 
reduzindo o custo de produção, o que coloca a energia 
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solar em condição de competitividade com as outras 
fontes geradoras.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, a energia 
solar é uma das alternativas mais promissoras do novo 
milênio. Trata-se de uma fonte limpa e renovável de luz 
e calor – mais do que renovável, ela é inesgotável na 
escala terrestre de tempo. É hora de o Governo brasi-
leiro pensar seriamente em fomentar essa modalidade 
de geração de energia, garantindo o abastecimento dos 
240 milhões de brasileiros que seremos no ano de 2040.

A energia elétrica derivada da fonte solar é a 
maior garantia de um abastecimento perene no futuro 
e também a garantia que todos desejamos para o tão 
almejado crescimento sustentável da nossa econo-
mia. Especialmente no Nordeste brasileiro, represen-
ta uma oportunidade única onde se unirão tanto as 
condições técnicas ideais para esse tipo de energia, 
como a oportunidade de desenvolver social e econo-
micamente uma área carente de oportunidades, que 
é o sertão do nosso Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador João Durval, 
concedo a palavra, como oradora inscrita, à Senadora 
Lídice da Mata, lembrando que S. Exª fala em permuta 
com o Senador Cyro Miranda, que é o próximo inscrito.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Senador Presidente. Muito obrigada, 
Senador Cyro Miranda.

Sr. Presidente, como o Senador Mozarildo, gos-
taria de registrar desta tribuna o 21 de março, que é o 
Dia Internacional de Combate ao Racismo.

Em um País de proporções gigantescas com o 
nosso, ainda repleto de distorções de mazelas sociais, 
não se pode dizer que esta é uma data comemorativa. 
Antes disso, é preciso lembrar que é uma data para 
a sociedade como um todo e os governos, em parti-
cular, reflitam sobre as dificuldades enfrentadas pela 
população afrodescendente, em especial, bem como 
outras etnias que também enfrentam a discriminação 
em seu cotidiano.

Embora as políticas sociais voltadas para os ne-
gros tenham evoluído, de modo geral, ainda há muito 
para ser feito. De um total de mais de 190 milhões de 
habitantes, o Brasil já tem hoje, segundo o IBGE, mais 
de 50% da população declarada como negra ou parda, 
percentual crescente em relação ao censo anterior da 
década de 2000. 

Em números, são 91 milhões de brancos; 15 mi-
lhões de negros; 82 milhões de pardos; dois milhões 
de pessoas que se declaram de raça amarela; e 816 
mil indígenas. Vale ressaltar que o censo registrou pela 

primeira vez uma redução da proporção de brancos de 
53,7%, em 2000, para 47,7%, em 2010, e um cresci-
mento de negros (que passou de 6,2% para 7,6%) e 
de pardos (de 38,5% para 43,1%).

Ainda, segundo os indicadores do IBGE, negros 
e pardos são maioria em 56,8% dos Municípios; no 
censo anterior, eram 40%. Outro indicador contabiliza: 
a população pobre que se declara parda ou negra é 
quase o triplo da branca.

Outro estudo, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), detalha que em 1.021 cidades brasi-
leiras (18,3% do total), negros e pardos já são mais de 
75% da população. Ou seja, nós somos um país negro.

Ressalte-se que os próprios indicadores do Cen-
so 2010 fazem parte do processo de valorização da 
população afrodescendente em nossa sociedade, já 
que foi neste último censo que o IBGE introduziu a 
pergunta sobre cor ou raça para todos os domicílios e 
não mais por amostragem.

Ainda em relação ao Censo, Salvador – nossa 
querida capital – aparece como a terceira cidade bra-
sileira em número de negros e pardos (cerca de 2,1 
milhões de pessoas), atrás do Rio de Janeiro (3 mi-
lhões) e de São Paulo, município com maior número 
de negros e pardos do País (4,2 milhões). Salvador 
tem dois milhões e setecentos mil habitantes, negros 
e pardos 2.1 milhões de habitantes. 

Portanto, Sr. Presidente, nós nos assumimos 
como a cidade mais negra fora da África. Salvador 
lidera com quase 744 mil pessoas, seguidas de São 
Paulo com 736, do Rio com 724 mil habitantes negros.

E mais, nas Regiões Norte e Nordeste estão con-
centradas as localidades com maior porcentagem de 
negros e pardos, respectivamente 97,1% das cidades 
do Norte e 96,1% do Nordeste. Dentre, no Estado da 
Bahia a minha região, a região do recôncavo baiano, é 
a região com maior concentração de negros no nosso 
Estado, incluindo Salvador.

O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da 
Discriminação Racial ou Dia Mundial de Luta contra o 
Racismo foi estabelecido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) somente em 1976, em memória ao mas-
sacre ocorrido em 1960, onde 20 mil negros protesta-
vam na capital da África do Sul e onde 69 negros foram 
assassinados e outras 186 pessoas ficaram feridas.

Na “Declaração das Nações Unidas sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discriminação Racial”, 
de 1963, afirma a necessidade de se eliminar rapida-
mente a discriminação racial no mundo, em todas as 
suas formas e manifestações, e de assegurar a com-
preensão e o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Também nossa Constituição Federal, afirma a 
necessidade de “promover o bem de todos, sem pre-
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conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Infelizmente, o racismo se dá, de forma prepon-
derante, contra os negros. Crescem em nosso País 
as estatísticas de violência para com os negros e, 
até mesmo em função dos indicadores econômicos 
e sociais, atestados pelo IBGE, é esta comunidade 
a mais afetada pelas desigualdades de condições e 
oportunidades.

Ressalto, ainda aqui, a histórica resistência dos 
movimentos negros no nosso País contra o racismo, 
representado por inúmeras organizações populares e 
líderes com a força de Abdias Nascimento, Carlos Alber-
to Caó, Benedita da Silva, Paulo Paim e tantos outros. 

Destaco, também, a importância dos grupos cul-
turais afros como o Olodum, o llê, o Muzenza, o Malê 
Debalê, o Cortejo Afro, dentre tantos que neste mo-
mento homenageio, saudando todos pela força de luta, 
representatividade e resistência ao racismo.

Lembro a importância do Museu Nacional da Cul-
tura Afro-Brasileira, em Salvador; inaugurado ano pas-
sado, da Fundação Cultural Palmares, da Sepir, criada 
também no 21 de março, em 2003, a partir do reco-
nhecimento das lutas históricas do movimento negro. 

Ressalto que a América Latina e o Caribe têm a 
maior população de afrodescendentes do mundo, es-
timada em 150 a 200 milhões de pessoas. Por isso, a 
necessidade e a preocupação global com a diminuição 
do racismo no Brasil, na América e em todo o globo, e 
também a contribuição que se atesta em todos os movi-
mentos e em particular, no ano passado, num congresso 
realizado na Bahia, congresso na declaração de Salva-
dor, o Encontro Ibero Americano do Ano Internacional 
Afrodescendente 21, quando se reafirma e atesta a 
contribuição dos afrodescendentes em nossa cultura.

Nós herdamos dos negros centenas de represen-
tações culturais e religiosas, deles, temos contribuições 
históricas de movimentos econômicos, políticos e so-
ciais desde o Brasil colônia. 

Quero ressaltar a importância da resistência da 
luta pela preservação das tradições da cultura afro 
na religião afrodescendente, e dessa maneira saudar 
a Mãe Stella de Oxóssi, em nome de todo o povo de 
santo de nosso País, em especial da Bahia.

Quero citar duas ações desta semana que mar-
cam a data e os debates contra o racismo, que foram o 
lançamento, hoje, do Observatório da População Negra, 
uma iniciativa da Faculdade Zumbi dos Palmares, de 
São Paulo, em parceria com a Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e 
a audiência promovida e a audiência promovida pela 
Comissão Especial de Promoção da Igualdade da As-
sembléia Legislativa da Bahia.

Finalizo, portanto, Sr. Presidente, lembrando que 
esta data convoca todos nós, legisladores, para que, 
inspirados nos princípios democráticos, possamos 
colaborar com a diminuição de toda forma de pre-
conceito racial de modo a contribuir para um Brasil 
socialmente justo. 

Também, Sr. Presidente, gostaria ainda, nesse 
tempo que me resta, de saudar a realização da ses-
são especial em homenagem ao Dia Internacional da 
Síndrome de Down realizada em nosso Senado hoje. 
Realizou-se com muita força e com a presença e o 
esforço de Senadores importantes de nosso trabalho, 
dentre eles o Senador Cyro Miranda – que me aguar-
da para falar – , dedicando e prestando uma homena-
gem à Apae de Salvador, que há 43 anos se dedica 
ao atendimento especializado e à inclusão social de 
pessoas com síndrome de Down.

Em função do tempo, peço a V. Exª que garanta 
a publicação, na íntegra do nosso pronunciamento.

Muito obrigada.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, hoje pela manhã o Senador 
realizou Sessão especial pelo Dia Internacional do 
Síndrome de Down e gostaria de nessa data prestar 
uma homenagem a APAE/ Salvador que há 43 anos 
se dedica ao atendimento especializado e a inclusão 
social de pessoas com Síndrome de Down. Apesar de 
muito que ainda há para se fazer, não podemos deixar 
de registrar algumas conquistas relevantes, e sem dú-
vida, uma delas é o aumento da expectativa de vida 
das pessoas com SD. Até o século XX, essa expecta-
tiva não passava dos 18 anos hoje essa expectativa 
praticamente se iguale aos outras indivíduos . Nessas 
quatro décadas de existência mais de 267 mil pessoas 
foram atendidas pela APAE e realizados 882 mil pro-
cedimentos, entre exames e consultas.

O Serviço de Referência em Triagem Neonatal 
(SRTN) da Apae Salvador é o único da Bahia creden-
ciado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da 
Saúde do Estado, para realizar o Teste do Pezinho. O 
serviço começou a funcionar em 1992, mas sua am-
pliação somente foi possível em 2001, quando passou 
a ser a instituição da Bahia credenciada pelo Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).

Na sua estrutura mantém o Centro Educacional 
e o Centro de Formação e Acompanhamento Profis-
sional, o Centro Médico, o Laboratório de Análises Clí-
nicas, o Centro de Estudos e Difusão de Tecnologia, e 
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a Central de Doações, além dos programas especiais: 
Grupo Pais Apoio e o Programa do Voluntariado.

O trabalho da APAE tem demonstrado que as-
sistidas corretamente as pessoas com Síndrome de 
Down, conseguem levar uma vida normal atuado em 
todos os setores, tanto profissional como na cultura, 
nos esportes e nas artes. 0 desafio maior ainda é ven-
cer o preconceito, mas, felizmente, essa situação tam-
bém vem se modificando com os projetos inclusive os 
governamentais, a exemplo da inclusão nas escolas 
regulares onde e cada dia tem aumentado o número 
de alunos com deficiência e mesmo com todas as dú-
vidas e receios que caracterizam as mudanças, tem 
se revelado eficiente.

Para ajudar nessa integração a Apae Salvador 
por meio do seu Centro Educacional Especializado 
(CEDUC) criou o Programa de Apoio à Inclusão Es-
colar que busca firmar com as escolas que têm alu-
nos da Instituição matriculados em suas classes uma 
relação de parceria.

Os que não estão inseridos nas classes comuns da 
rede regular de ensino, a Apae implementou o Projeto 
Aprendizagem para a Vida. Neste projeto, destaca-se a 
busca de estratégias que favoreçam, sobretudo, a auto-
nomia dos alunos, para que desenvolvam suas aptidões 
e sintam-se úteis e produtivos na vida familiar e social.

Dentro dessa estratégia de integração a Institui-
ção criou a Opaxorô Cia de Dança, Percussão e Teatro 
fruto do trabalho artístico desenvolvido ao longo dos 
43 anos de fundação. O grupo tem em seu currículo 
grandes espetáculos que mesclam o uso da dança e 
da música, entre eles, Bahia Cantos e Encantos, Con-
tando Histórias e Filhos da Bahia. No ano passado, 
com a presença do cantor Durval Lelys foi inaugurado 
o estúdio musical, que funciona como um laboratório 
experimental para as aulas de formação musical dos 
aprendizes. No próximo mês de junho, quatro alunos 
da APAE Salvador estarão se apresentado na abertura 
das Olimpíadas na Inglaterra.

Por tudo isso é que nesse dia Internacional da 
Síndrome de Down, criado exatamente com a finali-
dade de proporcionar uma reflexão a respeito dessa 
questão, para difundir cada vez mais a idéia de que ser 
diferente é normal, fiz questão de destacar o trabalho a 
APAE Salvador, que, apesar de todas as dificuldades, 
tem demonstrado que assistidos e acompanhados os 
portadores da síndrome de Down, não apenas podem 
levar uma vida absolutamente normal, mas se desta-
carem nas atividades que desenvolvem,

Obrigada.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. Presi-
dente, Excelentíssimos Senadores e Senadoras, 21 de 

março é o Dia Internacional de Combate ao Racismo. 
Num País de proporções gigantescas como o Brasil, ain-
da repleto de distorções e mazelas sociais, não se pode 
dizer que esta é uma data comemorativa. Antes disso, 
precisamos lembrar que é um dia para que a socieda-
de, como um todo, e os governos, em particular, reflitam 
sobre as dificuldades enfrentadas pela população afro-
descendente, em especial, bem como outras etnias que 
também enfrentam a discriminação em seu cotidiano.

Embora as políticas sociais voltadas para os ne-
gros tenham evoluído, de modo geral, nos últimos anos, 
ainda há muito para ser feito. De um total de mais de 
190 milhões de habitantes, o Brasil já tem, hoje, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mais de 50% da população declarada como 
negra ou parda, percentual crescente em relação ao 
censo anterior, da década de 2000.

Em números, são 91 milhões de brancos; 15 mi-
lhões de negros; 82 milhões de pardos; 2 milhões de 
pessoas que se declaram de raça amarela; e 817 mil 
indígenas. Vale ressaltar que o censo registrou, pela 
primeira vez, uma redução da proporção de brancos 
de 53,7% em 2000 para 47,7% em 2010, e um cres-
cimento de negros (que passou de 6,2% para 7,6%) 
e de pardos (de 38,5% para 43,1%).

Ainda segundo os indicadores do IBGE, negros e 
pardos são maioria em 56,8% dos municípios (no cen-
so anterior esse percentual era pouco mais de 40%). 
Outro indicador contabiliza: a população pobre que 
se declara parda ou negra é quase o triplo da branca.

Outro estudo, do Laboratório de Análises Eco-
nômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais 
(LAESER), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), detalha que em 1.021 cidades (18,3% do total), 
negros e pardos já são mais de 75% da população.

Ressalte-se que os próprios indicadores do Cen-
so 2010 fazem parte do processo de valorização da 
população afrodescendente em nossa sociedade, já 
que foi neste último censo que o IBGE introduziu a 
pergunta sobre cor ou raça para todos os domicílios e 
não mais por amostragem.

Ainda em relação ao Censo, Salvador aparece 
como a terceira cidade brasileira em número de negros 
e pardos (cerca de 2,1 milhões de pessoas), atrás do 
Rio de Janeiro (3 milhões) e de São Paulo, município 
com maior número de negros e pardos do País (4,2 
milhões). Se forem considerados somente os negros, 
Salvador lidera com quase 744 mil pessoas, seguida 
de São Paulo, com 736 mil, e Rio de Janeiro, com 724 
mil habitantes negros. E mais: nas regiões Norte e Nor-
deste estão concentradas as localidades com maior 
porcentagem de negros e pardos, respectivamente 
97,1% das cidades do Norte e 96,1% do Nordeste.
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Excelentíssimos Senadores e Senadoras, o Dia 
Internacional de Luta pela Eliminação da Discrimina-
ção Racial ou Dia Mundial de Luta contra o Racismo 
foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) somente em 1976, em memória a um massacre 
ocorrido em 1960.

Era o dia 21 de março e mais de 20 mil negros 
protestavam, em Johanesburgo, capital da África do Sul, 
contra a chamada “Lei do Passe”, pela qual os negros 
teriam a obrigatoriedade de apresentar um tipo de car-
tão de identificação para circular em seu próprio país.

No bairro de Shaperville, manifestantes se depa-
raram com tropas do exército e, apesar de ter sido uma 
manifestação pacífica, 69 negros foram assassinados 
e outras 186 pessoas ficaram feridas.

A “Declaração das Nações Unidas sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discriminação Racial”, 
de 1963, afirma a necessidade de se eliminar rapida-
mente a discriminação racial no mundo, em todas as 
suas formas e manifestações, e de assegurar a com-
preensão e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Diz parte do documento, que “discriminação ra-
cial significa qualquer distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, 
origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito 
de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício, 
em bases de igualdade, aos direitos humanos e liber-
dades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural ou qualquer outra área da vida pública”.

Também nossa Lei Maior, a Constituição Fede-
ral, em seu Artigo 3o, Inciso IV, atesta que constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”.

Infelizmente, o racismo se dá, de forma prepon-
derante, contra os negros. Crescem em nosso País as 
estatísticas de violência para com os negros e, até mes-
mo em função dos indicadores econômicos e sociais, 
atestados pelo IBGE, é esta comunidade a mais afeta-
da pelas desigualdades de condições e oportunidades.

Ressalto, aqui, a histórica resistência dos movi-
mentos negros contra o racismo. Destaco, também, a 
importância dos grupos culturais afros como o Olodum, 
llê Aiyê, Muzenza, Malê Debalê e Cortejo Afro, entre 
outros que neste momento homenageio, saudando a 
todos pela força de luta, representatividade e resis-
tência ao racismo.

Lembro a importância do Museu Nacional da 
Cultura Afro-Brasileira, em Salvador; que registra toda 
a história e a cultura do povo negro em nosso País, e 
de instituições como a Fundação Cultural Palmares, 
vinculada ao Ministério da Cultura. Ainda no âmbito 

do governo federal, destaca-se a criação da SEPPIR, 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, que nasceu justamente num 21 de março, em 
2003, a partir do reconhecimento das lutas históricas 
do Movimento Negro Brasileiro.

Gostaria de citar trecho da “Declaração de Salva-
dor”, aprovada em novembro do ano passado durante 
o Encontro Ibero-Americano do Ano Internacional dos 
Afrodescendentes (Afro XXI), e que teve a participação 
de Chefes de Estado do Brasil, Cabo Verde, Guiné e Uru-
guai; do Vice-Presidente da Colômbia e da Ministra da 
Cultura de Angola; do Ministro da Cultura, Alfabetização, 
Artesanato e Turismo da República do Benin e do Ministro 
da Cultura de Cuba, além da Ministra da Cultura do Peru.

O documento ressalta o compromisso pela eli-
minação completa e incondicional do racismo e de 
todas as formas de discriminação e intolerância, a 
partir da Declaração e Programa de Ação de Durban 
e a Declaração e Programa de Ação da Conferência 
Regional das Américas realizada em Santiago, Chile, 
em dezembro de 2000, que reconheceram o direito dos 
afrodescendentes à sua própria cultura e identidade e 
à participação igualitária na vida econômica e social, 
ao uso e conservação de recursos naturais em terras 
ancestralmente habitadas, à participação no desenvol-
vimento de sistemas e programas educativos e à livre 
prática de religiões africanas tradicionais.

A América Latina e o Caribe têm a maior população 
de afrodescendentes do mundo, estimada em 150 a 200 
milhões de pessoas. Por isso, o documento reforça uma 
preocupação global com a diminuição do racismo no 
Brasil, na América e em todo o Globo, e também atesta 
a contribuição dos afrodescendentes em nossa cultura.

Particularmente em nosso País, dos negros herda-
mos centenas de representações culturais e religiosas. 
Deles, temos contribuições históricas de movimentos 
econômicos, políticos e sociais desde o Brasil colônia. 
As manifestações religiosas sempre foram suporte à re-
sistência dos negros ao racismo e a partir delas foram 
preservadas as tradições e a cultura afro. Assim, aproveito 
aqui para saudar a Mãe Stella de Oxossi, em nome de 
todo o povo de santo de nosso país, em especial da Bahia.

Quero citar duas ações desta semana que mar-
cam a data e os debates contra o racismo. Hoje foi lan-
çado o Observatório da População Negra, uma iniciativa 
da Faculdade Zumbi dos Palmares, de São Paulo, em 
parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (SAE) e Secretaria Especial 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). Trata-se 
do primeiro banco de dados sobre as realizações da 
população afrodescendente em diversas áreas produ-
tivas e sociais do Brasil.
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Outro destaque foi audiência promovida ontem 
(20 de março) pela Comissão Especial de Promoção 
da Igualdade da Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia, que reuniu as principais instituições civis e gover-
namentais em defesa dos direitos da população negra 
do Estado, para traçar um panorama dos avanços e 
desafios do combate à discriminação racial na Bahia.

Nosso Estado sempre esteve à frente na defesa 
dos negros e no combate ao racismo e outras formas 
de discriminação. A Bahia é reconhecida como o berço 
da “africanidade” brasileira; um Estado que se orgulha 
de reconhecer e enaltecer a contribuição dos negros 
na formação cultural e social não só da Bahia mas de 
todo o País.

Assim, finalizo lembrando que esta data convo-
ca a todos nós, legisladores, para que, inspirados nos 
princípios democráticos da dignidade e da igualdade 
entre os cidadãos, nos comprometamos, cada vez 
mais, a sugerir e propor ações e políticas de combate 
à exclusão social e à marginalização, colaborando para 
a diminuição de toda a forma de preconceito racial, de 
modo a contribuir para um Brasil socialmente mais justo.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Lídice da Mata. 
V. Exª será atendida nos termos regimentais.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka, Srªs 
e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio Senado, ouvintes, 
imprensa, ao ocupar a Tribuna hoje quero tratar de um 
problema que aflige os brasileiros nesta mesma épo-
ca, todos os anos. Quero falar da mordida que o voraz 
Leão da Receita Federal pretende dar nos cidadãos 
brasileiros. A fome do Leão já é conhecida de todos que 
se obrigam a fazer a Declaração de Imposto de Renda. 

Em 2002, eram 15 milhões de contribuintes, em 
2011 foram 24 milhões e, em 2012, deverão ser 25 
milhões. A revelação desses números deixa claro que 
os trabalhadores brasileiros nunca antes na história 
deste País pagaram tanto imposto sobre os salários, 
como bem assinala matéria publicada pelo Correio 
Braziliense, no caderno de economia de domingo, 
dia 18 de marco.

O fato é que a mordida do Leão esconde distor-
ções que vão da forma como a tabela tem sido corri-
gida nas últimas décadas ao montante das deduções 
permitidas ao cidadão comum.

Em primeiro lugar, o próprio conceito de imposto 
sobre a renda é distorcido, porque o trabalhador não 
vive de renda, ou seja, do resultado de investimentos.

O trabalhador, Sr. Presidente, vive de salário, e 
salário não é renda.

E exatamente por viver de salário, incluso numa 
folha de pagamento do setor público ou privado, está 
amarrado e à mercê do feroz Leão.

Como bem observa o advogado e tributarista Ilan 
Gorin, O aumento de 66,7% no número de cidadãos 
obrigados a fazer a declaração de renda deve-se a 
três fatores:

1 – O crescimento da massa salarial 
acima do índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA;

2 – A formalização dos empregos;
3 – E a não correção plena da tabela de 

contribuição do Imposto de Renda pela inflação.

Esse último fator, Senhor Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é perverso porque obriga um percentual 
cada vez maior de brasileiros a fazer a declaração, 
muitos dos quais com orçamento familiar limitado.

Em 2011, a correção da tabela do IRPF foi de 
4,5%, mas a inflação oficial, que por si só já não retra-
ta a realidade e costuma ser menor do que a inflação 
real, foi de 6,5%.

Trata-se de um jogo maroto e esperto que, de 
grão em grão, vai enchendo o papo dos cofres públi-
cos da pior forma possível.

Se a Receita tivesse corrigido a tabela do impos-
to de renda de acordo com a inflação dos últimos dez 
anos, os trabalhadores brasileiros teriam pagado menos 
de 30% de imposto em média sobre os seus salários.

Todos nós sabemos o impacto no orçamento de 
qualquer família se puder dispor de mais 30% de recur-
sos para investir ou colocar no mercado de consumo.

Mas a lição de desonerar a classe média para 
estimulá-la ao consumo ainda não se enraizou no 
Brasil, nem mesmo com as sucessivas experiências 
positivas de cortes de impostos sobre produto para 
incentivar o consumo.

A desoneração da classe média contribuiria, tam-
bém, para a tão desejada formação de poupança in-
terna, essencial para baixar juros sem correr riscos 
de inflação.

O fato é que o pensamento do Governo continua 
conservador e concentrador.

Falta vontade para dinamizar a economia bra-
sileira e acabar com esse ranço da voracidade arre-
cadadora, que arrocha trabalhadores e empresários.

Falta ousadia para acalmar o Leão, corrigir as 
tabelas e permitir a injeção de milhões na economia 
de mercado.

Esse Governo e o que o antecedeu têm a roda 
presa, para usar um velho dito popular, anda amarra-
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do e não consegue se colocar à altura do dinamismo 
da economia brasileira. 

Atrapalha mais do que ajuda!
O mais curioso é que, com a desoneração da clas-

se média, o Governo teria excelentes compensações: 
de um lado, recuperaria boa parte dos recursos pela 
própria arrecadação oriunda do consumo; de outro, 
proporcionaria inúmeros benefícios de ordem social, 
como a geração de novos empregos.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que em janeiro 
houve uma retração de mais de 56% da oferta de no-
vos postos de trabalho no Brasil.

Senador Wellington Dias, se quisermos com-
pensar a retração do mercado mundial, com certeza 
uma das alternativas deve ser a desoneração fiscal, 
para diminuir o custo Brasil, para quem produz e para 
quem consome. A classe média é um dos principais 
motores da economia, mas, para atingir toda a potên-
cia, precisa trabalhar mais solta, ter mais folga nos 
seus rendimentos.

Exatamente por isso, Srªs e Srs. Senadores, 
quando se analisa as deduções possíveis na tabela de 
Imposto de Renda, vê-se que há uma série de injusti-
ças inconcebíveis. É verdade que o contribuinte pode 
deduzir integralmente os valores pagos a hospitais, 
clínicas médicas e planos de saúde, mas nesse mon-
tante não se inclui os remédios, que os pacientes têm 
de comprar e implicam impacto significativo no rendi-
mento da família, sobretudo agora, quando tardiamente 
se impôs o uso incontrolado de antibióticos no Brasil, 
além de outros medicamentos de tarja preta, há con-
dições objetivas para se permitir a dedução de custos 
com remédios, informando o CGC da farmácia onde 
foram comprados e retendo a nota fiscal como recibo.

É uma questão de justiça!
Por isso, comemoramos desta Tribuna a apro-

vação de projeto de nossa autoria no âmbito da CAS, 
que altera o art. 8, da lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para prever a dedução da base de cálculo do 
Imposto de Renda de Pessoa Física nas despesas com 
medicamentos. E como hoje fui aparteado, também, 
pelo então Senador Wellington Dias, faremos alguns 
ajustes para que não haja abusos e tenha uma regu-
lamentação ainda melhor na Comissão de Economia.

A Constituição Federal elege a saúde como di-
reito de todos e dever do Estado. Determina, também, 
que, sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte. 

Faculta à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômi-

cas do contribuinte, respeitando os direitos individuais 
e nos termos da lei. 

A legislação tributária atual permite a dedução de 
despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisiote-
rapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
hospitais, bem como as despesas com exames labo-
ratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos 
e próteses ortopédicas e dentárias. 

Prevê, ainda, que medicamentos aplicados na 
fase de hospitalização também sejam dedutíveis. 

É de se estranhar, portanto, que não seja lícito 
deduzir do IRPF despesas com medicamentos utiliza-
dos pelo contribuinte e seus dependentes em outras 
situações que não impliquem internação, especial-
mente nos casos de doenças comprovadamente gra-
ves ou crônicas.

Sr. Presidente, Srªs, Srs. Senadores, há pelo me-
nos dois outros pontos que precisam ser revistos com 
urgência na tabela do imposto de renda.

O que uma família de classe média gasta com 
os filhos está muito além do que pode ser deduzido 
na declaração anual de ajuste, sobretudo no quesito 
formação escolar.

Todos nós sabemos que o Governo tem gastado 
muito menos com educação de qualidade e atendimen-
to adequado do SUS do que perde com corrupção e 
desvios de recursos.

O fato é que todo pai e toda mãe de família com 
um mínimo de preocupação com o futuro de seus filhos 
tendem a buscar a rede particular de ensino diante da 
falência da educação pública brasileira.

E custa caro uma escola com o mínimo da qua-
lidade necessária e desejável para a formação dos 
jovens, em busca de inserção no mercado de trabalho 
da sociedade do conhecimento. 

A formação integral requer não só o ensino re-
gular de primeiro, segundo e terceiro graus, como 
cursos avulsos de línguas, além de outras atividades 
artísticas e culturais.

Sem qualquer dúvida, a falta de educação pública 
de qualidade obriga a classe média a fazer pesados 
investimentos na educação de seus filhos.

Mas, quando chega a hora de ajustar as contas 
com o Leão, o susto fica cada vez maior.

Em primeiro lugar, o contribuinte não pode dedu-
zir o valor pago com cursos avulsos de idiomas, pre-
paratórios para concursos ou com aulas de música e 
pintura, por exemplo.

Ora, isso é um absurdo, porque contribui para a 
sonegação fiscal, à medida que não há como verificar 
a arrecadação desses setores por meio do cruzamen-
to de dados.
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Mais uma vez, o Governo erra, e erra feio, porque 
poderia forçar a formalização do setor de cursos avul-
sos e, com certeza, estimular o empreendedorismo, 
ao tempo que desoneraria a classe média permitindo 
mais dinheiro no mercado.

Agora, o que o contribuinte pode deduzir com 
gastos no ensino regular beira o ridículo, sobretudo 
quando se considera o valor médio das anuidades em 
escolas de 1o e 2o graus, bem como em faculdades.

Se fizermos as contas, veremos que é muito bai-
xa a média do que se pode deduzir com a educação 
regular.

Em Brasília, por exemplo, a anuidade de uma boa 
escola particular de segundo grau está em torno de 
R$16 mil, mas o contribuinte está limitado a deduzir 
R$ 2958,22 (dois mil e novecentos e cinqüenta e oito 
reais e vinte e dois centavos).

E uma lógica perversa!
Temos uma pesada carga tributária, não recebe-

mos do Governo a contrapartida adequada em servi-
ços de segurança, saúde e educação. Pagamos em 
duplicidade tudo isso.

Que se diga aqui: investir na educação de nos-
sos filhos é um ato de civismo voltado ao futuro da 
própria Nação.

Deve ser incentivado ao extremo pelo Governo, 
se o desejo for romper com as amarras do subdesen-
volvimento.

A forma como o Governo arrecada é predatória 
e contrária à lógica do dinamismo do mercado.

Está na hora de mudarmos e fazermos uma re-
engenharia tributária para desonerar a classe média 
e aparar uma das pontas do custo Brasil.

O País precisa respirar para produzir!
A classe média...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Senador, vamos começar a ordem do dia.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

...precisa ser desonerada porque representa o futuro 
do Brasil!

Antes de encerrar, quero também render as mi-
nhas homenagens hoje às crianças e aos pacientes 
que têm Síndrome de Down e também parabenizar 
os seus pais pela luta que enfrentam.

Muito obrigado, Srª Presidente, pela tolerância.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.

Aproveito para chamar os nobres líderes ao plená-
rio, pois vamos votar uma medida provisória. Começa-
remos, em breve, a Ordem do Dia. Por favor, os líderes 
que se encontram em seus gabinetes compareçam ao 
plenário, pois vamos, em breve, iniciar a Ordem do Dia 
com a votação de uma medida provisória.

Com a palavra o Senador João Capiberibe, como 
orador inscrito, acredito o último antes da Ordem do Dia.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmª Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil inteiro acompa-
nhou, no domingo, uma reportagem da TV Globo, que, 
em contato com a direção de um hospital da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, veio mostrar ao País 
quais são as regras do mercado.

Diziam as pessoas que estavam ali fraudando 
a licitação: “é uma regra do mercado, que estabelece 
um percentual, isso faz parte”. Diziam como se fosse 
natural.

Essa denúncia do Fantástico demonstrou clara-
mente que a corrupção tem dois lados. De um lado, os 
agentes públicos; de outro, as empresas fornecedoras.

A licitação armada – evidentemente que era uma 
falsa licitação – foi feita exatamente para detectar até 
que ponto as empresas fornecedoras estão compro-
metidas com esse comportamento desonesto, gene-
ralizado no nosso País.

Nós, no meu gabinete, levantamos os contratos 
das três empresas: a Toesa, a Bela Vista, a Rufollo, 
com órgãos públicos do Rio de Janeiro e do Governo 
Federal. No Governo Federal, como nós vimos, trata-
-se do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Essas empresas, juntas, de 2003 a 2010, rece-
beram – os contratos estão acima destes valores – de 
vários contratantes, do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, do Governo Federal, R$177 milhões. Se calcu-
larmos 20% de propina, como dizia um dos empresários 
que estava lá negociando com um pseudoagente do 
hospital, do chefe da comissão de licitação do hospital, 
a ordem de valor dessas propinas alcança R$35 mi-
lhões, dinheiro suficiente para construir uma unidade 
hospitalar em sete anos. E pensar que essas empre-
sas, juntas, são detentoras de centenas de contratos. 

Nós investigamos apenas no Rio de Janeiro, mas 
se sabe que elas também têm contratos com a prefeitura 
do Rio de Janeiro. Enfim, são empresas que têm seus 
tentáculos espalhados e, certamente, com o mesmo 
comportamento, com a mesma regra do mercado, a da 
propinagem. Essa é a regra do mercado. E não se pode 
alegar o desvio de conduta dos indivíduos. Esse é um 
sistema que está organizado para isto, para fraudar o 
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contribuinte, para fraudar e desviar somas fantásticas 
de recursos no País inteiro.

Eu gostaria de fazer uma observação. O Estado 
republicano brasileiro foi organizado por poucos, até 
porque a conquista pelos direitos políticos foi muito lenta 
no nosso País. A proclamação da República se deu em 
1889, e a primeira Constituição republicana, em 1891. 
E um dispositivo dessa primeira Constituição republica-
na proibiu o voto aos analfabetos e às mulheres. Ora, 
o Brasil, no final do século XIX, teria, no mínimo, 95%, 
96% de analfabetos. Portanto, eram poucos aqueles que 
exerciam o direito do voto até 1985, quando foi garantido 
o direito do voto ao analfabeto, e 1932, quando as mu-
lheres passaram a votar. Era um grupo muito reduzido 
que fazia as leis no País, que organizou a República, e, 
portanto, dos recursos arrecadados de todos não eram 
prestadas contas, e não havia nenhuma transparência 
no gasto desses recursos.

Nós tivemos longos períodos de ditadura, comple-
tamente fechados, sem qualquer tipo de informação, até 
a reconquista da democracia, a partir de 1985, e uma 
luta incessante para abrir as contas públicas e torná-
-las transparentes diante dos contribuintes, diante dos 
cidadãos e cidadãs que pagam impostos. E houve uma 
evolução grande nesse sentido. A informação passou, 
de fato, a ser veiculada pelos portais de transparência. 
Claro, foi uma luta difícil e levou anos.

Faço questão de esclarecer aqui que o hospital 
onde foi montada essa falsa licitação é um hospital pú-
blico, que pertence à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que é mantida pelo Ministério da Educação.

Eu entrei aqui no Portal da Transparência para 
pesquisar algumas despesas dessa unidade hospita-
lar e encontrei, em detalhes, todos os gastos que vou 
mostrar daqui a pouco. Mas eu gostaria de fazer uma 
referência. Nessa cruzada pela transparência no Bra-
sil, nós tivemos um momento importante com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que começou a estabelecer 
regras de finanças e tornar públicos os balancetes, 
obrigar as prestações de contas.

Em 2000, nós tivemos a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e, em 2009, a Lei Complementar 131, a Lei da Trans-
parência, que complementou a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e tornou obrigatória a exposição, em tempo real, 
de todas as despesas públicas detalhadas na Internet.

E é isso que a gente pode ver nessa unidade 
hospitalar do Rio de Janeiro, no Hospital Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira. Todas as despesas ali 
estão absolutamente às claras, transparentes. Eu vou 
ler aqui para que todos possam acompanhar.

Eu entrei aqui no Portal da Transparência e pude 
observar que esse Instituto de Puericultura adquiriu da 
empresa Expresso 772 Atacadista, Varejista e Repre-

sentações Ltda. uma compra de R$1.254,00. Mas o 
importante é observar o nível de detalhes que a gente 
pode encontrar hoje nas despesas públicas. A compra 
de material de cozinha – saco, material plástico, tipo 
uso geral, cor transparente, aplicação acondiciona-
mento de objetos variados, altura 75 cm, largura 50 
cm, espessura 0,15mm. Não há erro, está tudo aqui 
especificado. Não tem como se enganar.

Numa compra mais lá na frente do mesmo hospi-
tal: ervilha em lata, 200 g, com preço de R$1,15 cada 
lata. Enfim, está absolutamente detalhado. Qualquer 
dona de casa, qualquer cidadão pode entrar no Portal 
da Transparência desse hospital e constatar que não 
há nada escondido. No entanto, há um porém, e esse 
porém está no processo licitatório. Está claro que, na 
compra de material de consumo, na compra de equi-
pamento, não há como escapar do Portal da Transpa-
rência. A lei obriga desde 2010. No dia 26 de maio de 
2010, o Governo Federal abriu uma janela no seu es-
paço de transparência para efetivar a Lei Complemen-
tar nº 131. E a transparência dos gastos do Governo 
Federal é absolutamente clara, rica em informações, 
como nós estamos vendo aqui.

Vou citar mais um caso aqui, para mostrar o quan-
to são detalhadas as informações que nós podemos 
encontrar na Internet. Aqui, o hospital comprou arroz 
tipo clássico, longo, fino, tipo subgrupo parboilizado, 
prazo de validade 12 meses. Enfim, comprou o arroz 
por R$2,70/kg, num total de R$850 de arroz. Portanto, 
a gente conhece no detalhe.

Então, não há problema com a transparência, a 
transparência está aí. Mas acontece que a sociedade 
ainda não se apropriou dessas informações.

É sabido que as instituições públicas estão de-
baixo de uma enorme desconfiança do cidadão. Há 
uma descrença, evidenciada em todas as pesquisas de 
opinião e nos estudos feitos até hoje. Há uma descon-
fiança das instituições públicas, principalmente aquelas 
encarregadas de fiscalizar: os Tribunais de Contas, os 
Legislativos, que têm a função de legislar e fiscalizar. 
Enfim, há essa enorme desconfiança, portanto é ne-
cessário que haja uma mobilização da sociedade para 
que a própria sociedade passe a pressionar e a exercer 
um controle maior nos gastos públicos.

E aí me pergunto: Por onde andam as nossas re-
presentações estudantis? Porque isso aqui acontece 
dentro de uma universidade pública, uma universidade 
federal. Várias universidades federais são mantenedoras 
de hospitais, de institutos de pesquisa. E os estudan-
tes precisam se mobilizar, principalmente essa nova 
geração, que já se criou dentro desse sistema de co-
municação eletrônica, que vive nas redes sociais – no 
Twitter, no Facebook, no Orkut – debatendo, discutindo. 
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É necessário que a sociedade se organize, que os es-
tudantes, que a UNE lidere um grande movimento pela 
transparência, pelo acompanhamento desses gastos.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Agora, em relação àquilo que eu falo, que é o grave 
problema das licitações, estou entrando com um projeto 
de lei aqui no Senado para tornar as licitações publicas, 
para colocar as licitações publicas diante dos olhos do 
povo brasileiro. Não é possível permitir aquilo que nós 
vimos no programa do Fantástico, aqueles acordos em 
salas escondidas. As paredes não têm transparência 
nenhuma, e é ali que ocorrem as grandes irregulari-
dades, os crimes contra o Erário público.

Estou entrando com um projeto de lei, Srª Pre-
sidenta, para tornar as comissões de licitações dos 
entes públicos transparentes, para colocar, primeiro, 
destacar, reservar um espaço especial para acontecer 
essas compras...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador, por favor.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Vou encerrar.

A lei vai prever um espaço reservado, com câme-
ras, transmitindo direto para a Internet todo o processo 
licitatório, até a abertura dos envelopes. É um passo 
a mais na transparência, e vamos tirar da sombra, da 
escuridão as comissões de licitação dos órgãos pú-
blicos, que organizam e terminam se envolvendo e 
organizando quadrilhas no País todo. O meu Estado 
não é diferente.

Eu volto a este tema amanhã, aqui da tribuna 
do Senado.

Srª Presidenta, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador João Capiberibe.
Chamo os Srs. Líderes para o plenário, Srs. Se-

nadores e Senadoras, para votação de uma medida 
provisória e outros itens da pauta. Vamos abrir a Or-
dem do Dia em breve. 

Chamo os Senadores e Senadoras para compa-
recerem ao plenário.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra, o Senador Eduardo Lopes.
Cícero Lucena.
Sérgio Souza.
Lauro Antonio
Aníbal Diniz.
Pedro Simon.

Ana Amélia.
Pois não, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ma-
nifestar a minha insatisfação e estranheza, sobretudo, 
em relação ao que se noticia: que a Presidente Dilma, 
Presidente da República, acaba de nomear, por de-
creto, integrantes da ANTT, retirando do Senado Fe-
deral os nomes que havia submetido para a sabatina 
na Comissão de Infraestrutura.

Por que nos surpreendemos com essa atitude? 
Se os nomes estavam encaminhados, certamente 
passaram pelo crivo da Presidência da República, cer-
tamente eram nomes tecnicamente qualificados para 
o exercício da função. Repentinamente são retirados 
sem justificativa, sem explicações. É evidente que o 
Governo deve explicações.

Não estou me referindo à falta de respeito ao 
Congresso Nacional, porque isso é habitual. Nós não 
nos surpreendemos com a falta de respeito em re-
lação ao Congresso Nacional. É falta de respeito ao 
povo brasileiro!

O que podemos supor em relação a esse gesto? 
A Presidente estaria aceitando pressões da sua base 
de apoio político para que novos nomes fossem indi-
cados e, nessa fase de transição, por decreto, ela no-
meia para impedir a existência de um vácuo na ANTT? 
Se essa é a explicação, pior; a Presidente não pode 
aceitar pressões de natureza política, não pode reali-
zar barganhas utilizando-se de uma agência que tem 
responsabilidade no zelo pelo serviço de qualidade 
que deve ser oferecido á população do País.

Portanto, Srª Presidente Marta Suplicy, registra-
mos o fato. O Governo deve explicações. Até quando 
essas funções serão preenchidas provisoriamente, via 
nomeação através de decreto? Até quando o Congresso 
Nacional vai esperar novos nomes para a realização 
da sabatina e a deliberação neste plenário?

Portanto, estamos solicitando ao Governo, à Lide-
rança do Governo ,maiores explicações sobre esse fato.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Srª Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, na mesma 
direção do que disse o Senador Alvaro Dias, nós tam-
bém tomamos conhecimento e só fazemos o registro, 
Srª Presidente, da inconstitucionalidade dessa medida. 
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Dispõe o seguinte o art. 52 da Constituição Fe-
deral:

Compete privativamente ao Senado fe-
deral:

(...)
III – aprovar previamente, por voto secre-

to, após arguição pública, escolha de:
(...)
f – titulares de outros cargos que a lei 

determinar;

A Lei nº 10.233, por sua vez, vem dizendo o se-
guinte:

Seção V
Art. 53. A Diretoria da ANTT será com-

posta por um Diretor-Geral e quatro Diretores 
e a Diretoria da ANTAQ será composta por um 
Diretor-Geral e dois Diretores.

§1º. Os membros da Diretoria serão bra-
sileiros, de reputação ilibada, formação uni-
versitária e elevado conceito no campo de 
especialidade dos cargos a serem exercidos, 
e serão nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 
da Constituição Federal.

Por sua vez, Srª Presidente, no dia de hoje foi 
alterado o Decreto nº 4.130. de 3 de fevereiro de 2002, 
que aprovou o regulamento e o quadro demonstrativo 
dos cargos comissionados e dos cargos comissionados 
técnicos da Agência nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) e dava outras providências, criando, Srª 
Presidente, no art. 8º, um § 6º.

O art. 8º determina: “A ANTT será dirigida por um 
diretor-geral e quatro diretores”.

Criado hoje pelo Decreto nº 7.713, de 2012:

Durante o período de vacância de cargo 
de diretor que impeça a existência de quórum 
para as deliberações da diretoria, o Ministro de 
Estado dos Transportes poderá designar ser-
vidor do quadro de pessoal efetivo da ANTT 
como interino até a posse do novo membro 
da diretoria.

Ora, Srª Presidente, se compete privativamen-
te ao Senado Federal, é uma forma de usurpar uma 
função do Senado.

A agência se regula por um princípio no mundo 
todo: a sua independência e autonomia. À medida 
que o Presidente da República delega ao Ministro de 
Estado a possibilidade de fazer uma indicação, ainda 
que de maneira interina, evidentemente que estão 
comprometidas a independência e a autonomia. E, 

via de conseqüência, também o Senado Federal fica 
usurpado do seu poder de fazer a aprovação, uma vez 
que a nomeação é pela Presidente da República, de 
um quadro da ANTT, conforme é definido em lei.

Então, Srª Presidente, já estudamos, o Presi-
dente José Agripino Maia já mandou o departamento 
competente do partido estudar a viabilidade de uma 
ação direta de inconstitucionalidade para reparar esse 
erro monumental. 

É um comunicado. Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não. Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Gostaria de me inscrever pela Liderança da Minoria 
da Casa, Srª Presidente, aguardando naturalmente a 
abertura do relatório que V. Exª vai ler ainda hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não, Senador Eduardo Braga, Líder 
do Governo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª. Primei-
ro, quero dizer que a Presidenta Dilma, ao tomar essa 
providência com relação à ANTT, faz exatamente em 
respeito ao Senado da República.

Por maioria desta Casa, o Senado da República 
rejeitou a indicação da Presidenta da República à ANTT, 
o que estabeleceu a necessidade de um redesenho 
da estratégia do Governo com relação à Agência Na-
cional de Transportes Terrestres.

Portanto, em respeito inclusive a uma decisão 
majoritária do Plenário desta Casa, o Governo Fede-
ral está avaliando a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres para que possa fazer indicações definitivas, 
mas, ao mesmo tempo, com a consciência de que não 
pode paralisar o setor. Portanto, um setor tão prioritá-
rio e importante da Nação não poderia ficar sem uma 
comissão que pudesse dar continuidade e celeridade.

Entendendo as colocações do nosso querido 
Senador Demóstenes neste momento e respeitando a 
posição do DEM, bem como a do PSDB, é importante 
informar à Nação brasileira que, com a responsabili-
dade de não poder dar nenhuma solução de continui-
dade a um setor tão estratégico da logística nacional 
e da economia brasileira, o Governo tomou a decisão, 
portanto, de ao mesmo tempo solicitar o retorno das 
nomeações pretendidas para fazer uma reestruturação 
e uma análise e compor uma comissão temporária pro-
visória, no menor tempo possível, para que não haja 
nenhuma solução de continuidade. 

Eram esses os esclarecimentos, Srª Presiden-
ta, para que a Nação pudesse ficar informada sobre 
a posição do Governo e, ao mesmo tempo, pudesse 
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informar ao Plenário desta Casa a decisão da Senho-
ra Presidenta.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para pedir 
esclarecimentos em relação a se retirar os nomes já en-
caminhados num curto espaço de tempo. Se os nomes 
eram qualificados, evidentemente, não seriam poucos 
dias que poderiam alterar a qualificação desses nomes.

Depois que o Senado rejeitou o Sr. Bernardo Fi-
gueiredo, a Presidente indicou outros nomes, aí, sim, 
em respeito ao Senado. No entanto, os retirou repen-
tinamente e nomeou, de forma ilegal, já que é prerro-
gativa do Congresso Nacional. Aí é um desrespeito, 
não ao Senado Federal, não ao Congresso Nacional; 
é um desrespeito à legislação citada pelo Senador 
Demóstenes Torres.

Portanto, essa explicação é que não é convincen-
te. A explicação do Líder Eduardo Braga não é convin-
cente, porque não justifica a retirada dos nomes que já 
estavam à disposição da Comissão de Infraestrutura 
do Senado para a sabatina e consequente delibera-
ção a respeito.

Portanto, Srª Presidente, nós lamentamos que 
a Presidência da República, por desorganização, por 
ausência de planejamento, talvez por atender pressões 
de natureza política, mude de posição a cada momen-
to. Hoje o nome é qualificado, tem status, qualificação 
técnica para ocupar a função. Amanhã já é diferente. 
Essa é a questão, Srª Presidente. Não há explicação 
convincente para uma postura dessa natureza.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Passo a Presidência da Casa ao Senador Pre-
sidente, José Sarney, para início da Ordem do Dia.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, também 
proveniente da Medida Provisória nº 548, que 
abre crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Educação, no valor de quatrocentos 
e sessenta milhões e quinhentos e trinta mil 

reais, para o fim que especifica. (proveniente 
da Medida Provisória nº 548, de 2011).

Transcorre hoje a quinta sessão da matéria cons-
tante da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos.

A matéria foi aprovada na Câmara no dia 6, sen-
do relator o Deputado Artur Bruno.

O Projeto de Lei de Conversão nº 5 foi lido no 
Senado Federal no dia 12 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passamos a 
palavra à Senadora Marta Suplicy, Relatora-Revisora 
da matéria para proferir o parecer.

PARECER Nº 198, DE 2012–PLEN

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

Relatório. Com base no art. 62 da Constituição 
Federal, combinado com o §3º do art. 167, a Presidente 
da República adota e submete à apreciação do Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 132, 
de 2011 (nº 493/11 na origem), a Medida Provisória 
nº 548, de 28 de outubro de 2011, que “abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério da Educação, no 
valor de R$460.531.000,00 para o fim que especifica”.

Segundo a Exposição de Motivos nº 280/2011/
MP, de 25 de outubro de 2011, o crédito tem por intui-
to possibilitar a pronta implementação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), criado pela Lei nº 12.513, de 23 de ou-
tubro de 2011, cujo escopo abrange a oferta de bol-
sas para formação de estudantes e trabalhadores e o 
financiamento de educação profissional e tecnológica.

Ressaltou ainda a mencionada EM que a urgên-
cia e a relevância justificam-se pela necessidade de 
entregar tempestivamente recursos às instituições de 
educação profissional e tecnológica das redes públicas 
estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de 
aprendizagem, possibilitando a distribuição de vagas 
de forma mais equânime em todo o território nacional, 
já a partir de novembro de 2011. 

No prazo regulamentar foram apresentadas duas 
emendas à MPV nº 548. Ambas foram inadmitidas pela 
Mesa da Câmara dos Deputados por contrariarem o art. 
111, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.

Em 6 de março de 2012, a Câmara dos Depu-
tados aprovou a MPV nº 548 na forma do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2012. A única alteração 
em relação ao texto originalmente enviado pelo Po-
der Executivo encontra-se na nova redação dada ao 
inciso II, do art. 2º, que tornou explícito o fato de a 
origem de parcelas de recursos necessários à aber-
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tura de crédito em exame ser proveniente de excesso 
de arrecadação da contribuição do salário-educação. 
Essa mudança não produziu modificação nos anexos 
do crédito extraordinário.

Este é o relatório.
Voto da Relatora
Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pressu-

postos de Relevância e Urgência. A partir da leitura 
combinada do caput do art. 62 com o § 3o do art. 167 
da Constituição, resta evidente que a medida provisória 
que abre crédito extraordinário deve atender a despe-
sas relevantes, imprevisíveis e urgentes.

Considera-se que os pressupostos encontram-se 
demonstrados, haja vista a necessidade de enfrentar ra-
pidamente um dos maiores desafios à continuidade do 
crescimento econômico do País, que é a falta de mão de 
obra qualificada. Ademais, essa iniciativa criará oportu-
nidades de formação profissional para os trabalhadores 
e jovens estudantes brasileiros, bem como condições 
favoráveis para sua inserção no mercado de trabalho.

Da Adequação Financeira e Orçamentária. O 
exame da compatibilidade e da adequação orçamen-
tária e financeira das medidas provisórias, na forma 
preconizada pelo art. 5°, § 1°, da Resolução n° 1, de 
2002-CN, “abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União”.

A partir da análise efetuada, considera-se que o 
crédito está de acordo com as normas financeiras e 
orçamentárias vigentes.

Os recursos necessários para compensar a aber-
tura do crédito de R$460,5 milhões são provenientes 
de anulação de dotações orçamentárias (R$396,7 mi-
lhões) e de excesso de arrecadação da contribuição 
do salário educação (R$63,8 milhões).

Consulta à base de dados sobre a execução do 
orçamento federal demonstra que, em 15 de fevereiro 
deste ano, R$459,6 milhões correspondentes à progra-
mação autorizada no presente crédito extraordinário 
foram empenhados e liquidados.

Do Mérito. Quanto ao mérito da Medida Provisória 
em exame, não há o que se questionar, pois a finalida-
de do crédito é possibilitar a realização de despesas 
urgentes, a fim de assegurar a entrega tempestiva de 
recursos às instituições de educação profissional.

Do Cumprimento do inciso I, do art. 2& da Res. Nº 
01, de 2002-CN. A Exposição de Motivos que acom-
panha a Mensagem contém as informações necessá-

rias para o entendimento das razões que motivaram a 
edição da medida provisória.

Da Análise das Emendas. No prazo regimental, 
foram apresentadas duas emendas a este crédito ex-
traordinário. Sobre emendas a créditos extraordinários, 
o art. 111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, estabelece 
que: “Somente serão admitidas emendas que tenham 
como finalidade modificar o texto da medida provisória 
ou suprimir dotação, total ou parcialmente”.

Verificou-se que as duas proposições oferecidas 
conflitam com o dispositivo mencionado e, portanto, 
devem ser inadmitidas.

Conclusão. Diante das razões expostas, o nos-
so voto é no sentido de que a Medida Provisória n° 
548, de 28 de outubro de 2011, atende aos precei-
tos constitucionais que devem orientar a sua ado-
ção, encontra-se adequada sob o ponto de vista 
financeiro e orçamentário e, no mérito, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão n° 5, de 
2012, que aperfeiçoou o texto do inciso II do art. 2o 
da norma original.

Era essa a relatoria, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº     , DE 2012

Do Plenário do Senado Federal, sobre 
o Projeto de Lei de Conversão n° 5, de 2012, 
relativo à Medida Provisória n° 548, de 28 
de outubro de 2011, o qual “abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da 
Educação, no valor de R$460.530.000,00, 
para o fim que especifica”.

Relatora-Revisora: Senadora Marta Suplicy

1 – Relatório

Com base na art. 62 da Constituição Federal, 
combinado com o § 3° do art. 167, a Presidente da 
República adota e submete à apreciação do Congres-
so Nacional, por intermédio da Mensagem n° 132, de 
2011-CN (n° 493/2011, na origem), a Medida Provisória 
n° 548, de 28 de outubro de 2011, que “Abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Educação, no 
valor de R$460.530.000,00, para o fim que especifica”.

Segundo a Exposição de Motivos (EM) n° 
280/2011/MP, de 25 de outubro de 2011, o crédito 
tem por intuito possibilitar a pronta implementação 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC, criado pela Lei n° 12.513, 
de 26 de outubro de 2011, cujo escopo abrange a 
oferta de bolsas para formação de estudantes e tra-
balhadores e o financiamento da educação profissio-
nal e tecnológica.
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Ressaltou ainda a mencionada EM que a urgên-
cia e a relevância justificam-se pela necessidade de 
entregar tempestivamente recursos às instituições de 
educação profissional e tecnológica das redes públicas 
estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de 
aprendizagem, possibilitando a distribuição de vagas 
de forma mais equânime em todo território nacional já 
a partir de novembro de 2011.

No prazo regulamentar foram apresentadas duas 
emendas à MPV nº 548, de 2011. Ambas foram inad-
mitidas pela Mesa da Câmara dos Deputados, por con-
trariarem o art. 111 da Res. n° 1, de 2006-CN.

Em 6 de março de 2012, a Câmara dos Deputados 
aprovou a MPV nº 548, de 2011, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão n° 5, de 2012. A única alteração 
em relação ao texto originalmente enviado pelo Poder 
Executivo encontra-se na nova redação dada ao inciso 
II do art. 2°, que tornou explícito o fato de a origem de 
parcela de recursos necessários à abertura do crédito 
em exame ser proveniente de excesso de arrecadação 
da contribuição do salário-educação. Essa mudança 
não produziu modificações nos anexos do crédito ex-
traordinário.

É o relatório.

2 – Voto do Relator

2.1 – Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pres-
supostos de Relevância e Urgência

A partir da leitura combinada do caput do art. 62 
com o § 3° do art. 167 da Constituição, resta evidente 
que a medida provisória que abre crédito extraordiná-
rio deve atender a despesas relevantes, imprevisíveis 
e urgentes.

Considera-se que os pressupostos encontram-se 
demonstrados, haja vista a necessidade de enfrentar 
rapidamente um dos maiores desafios à continuidade 
do crescimento econômico do País, que é a falta de 
mão de obra qualificada. Ademais, essa iniciativa criará 
oportunidades de formação profissional para os traba-
lhadores e jovens estudantes brasileiros, bem como 
condições favoráveis para sua inserção no mercado 
de trabalho.

2.2 – Da Adequação Financeira e Orçamentária
O exame da compatibilidade e da adequação 

orçamentária e financeira das medidas provisórias, 
na forma preconizada pelo art. 5°, § 1°, da Resolução 
n° 1, de 2002 – CN, “abrange a análise da repercus-
são sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 

conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de di-
retrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

A partir da análise efetuada, considera-se que o 
crédito está de acordo com as normas financeiras e 
orçamentárias vigentes.

Os recursos necessários para compensar a aber-
tura do crédito de R$460,5 milhões são provenientes 
de anulação de dotações orçamentárias (R$396,7 mi-
lhões) e de excesso de arrecadação da contribuição 
do salário educação (R$63,8 milhões).

Consulta à base de dados sobre a execução do 
orçamento federal demonstra que, em 15 de fevereiro 
deste ano, R$459,6 milhões correspondentes à progra-
mação autorizada no presente crédito extraordinário 
foram empenhados e liquidados.

2.3 – Do Mérito
Quanto ao mérito da MP em exame, não há o que 

se questionar, pois a finalidade do crédito é possibilitar 
a realização de despesas urgentes a fim de assegurar 
a entrega tempestiva de recursos às instituições de 
educação profissional.

2.4 – Do Cumprimento do § 1º do art. 2º da Res. nº 
1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos que acompanha a Men-
sagem contém as informações necessárias para o 
entendimento das razões que motivaram a edição da 
medida provisória.

2.5 – Da Análise das Emendas
No prazo regimental, foram apresentadas duas 

emendas a este crédito extraordinário.
Sobre emendas a créditos extraordinários, o art. 

111 da Resolução n° 1, de 2006– CN, estabelece que: 
“Somente serão admitidas emendas que tenham como 
finalidade modificar o texto da medida provisória ou 
suprimir dotação, total ou parcialmente”.

Verificou-se que as duas proposições oferecidas 
conflitam com o dispositivo mencionado e, portanto, 
devem ser inadmitidas.

2.6 – Conclusão
Diante das razões expostas, o nosso voto é no 

sentido de que a Medida Provisória n° 548, de 28 de 
outubro de 2011, atende aos preceitos constitucionais 
que devem orientar sua adoção, encontra-se adequa-
da sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, e 
no mérito, somos pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão n° 5, de 2012, que aperfeiçoou o texto do 
inciso II do art. 2° da norma original.

Sala das Sessões, de   de   2012. – Senadora 
Marta Suplicy, Relatora-revisora.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concluído o relatório, o parecer é pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e pela adequação financeira e orçamen-
tária da medida provisória, nos termos do art. 8º da 
Resolução nº 1/2002 e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Conversão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Vou anunciar e, em seguida, lhe darei a palavra. 

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária.

Com a palavra, Senador Demóstenes Torres para 
encaminhar a votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós já questionamos judicialmente várias 
medidas provisórias que abrem crédito extraordiná-
rio. Nós tememos que possa acontecer o mesmo que 
acorreu com o Instituto Chico Mendes. Nós vimos aler-
tando, há muito tempo, que as medidas provisórias 
não poderiam ter um rito diferenciado daquele que é 
estabelecido na Constituição Federal. As Comissões 
jamais foram instaladas e todas as medidas provisórias 
foram anuladas. Em seguida, o Supremo – para não 
gerar uma insegurança jurídica – se desdisse e permitiu 
que aquelas medidas provisórias fossem convalidadas, 
embora padecessem de vício de inconstitucionalidade, 
isso para garantir a segurança jurídica. 

Nós temos – repetimos – vários questionamen-
tos judiciais sobre medida provisória que abre crédito 
extraordinário. Nesse caso específico, é bom lembrar 
que a medida provisória, além da relevância, urgência 
e adequação orçamentária, tem de ter, no caso de cré-
dito orçamentário, uma imprevisibilidade de despesa. 
Ou seja, o Governo criou o Pronatec e, obviamente, 
as despesas com o Pronatec não são despesas im-
previsíveis. Daí por que essa também é uma medida 
provisória inconstitucional sob esse aspecto. 

Agora, nós temos de lembrar que, como consta 
da exposição de motivos, esse crédito visa à imple-
mentação de novas iniciativas, como a oferta de bol-
sas para formação de estudantes, trabalhadores, etc.. 
Vale lembrar também que a lei que criou o Pronatec foi 
aprovada apenas em 26 de outubro de 2011. Ou seja, 
se não houvesse a medida provisória, o Pronatec não 
teria dinheiro. Então, ficamos com uma espada na nos-
sa cabeça. Por quê? Porque é óbvio que esse crédito 
não era imprevisível. Na própria lei o Governo deveria 
fazer a previsão e dizer até que poderia vir uma me-
dida legislativa posterior assegurar os recursos para 
que o Pronatec existisse. 

Além do que nós temos outro problema: como a 
medida provisória entra em vigência imediatamente, 
ou seja, ela é uma espécie de legislação anômala, 
porque não espera o transcurso de toda a discussão 
legislativa, e, ao contrário, é uma espécie de referen-
do legislativo, o dinheiro já foi basicamente gasto, já 
se gastou tudo. Então, dada a relevância, dada a ur-
gência, dada a adequação financeira, mas lembrando 
que temos várias medidas com esse mesmo escopo, 
questionadas no Poder Judiciário, e que em algum mo-
mento o Supremo vai tomar uma posição e vai anular 
também todas essas medidas provisórias, é que gos-
taríamos de alertar o Governo para que estabeleces-
se um rito adequado, um rito próprio. Nós vamos votar 
favoravelmente porque não dá para jogar nem dá para 
questionar, porque vai causar um prejuízo a milhares...
Mas, evidentemente, não está sendo utilizado o melhor 
caminho. Não se abre crédito extraordinário por medi-
da provisória quando há previsibilidade da despesa. 

Então nós vamos votar porque o dinheiro já foi 
gasto, porque atendeu a milhares de pessoas, porque 
realmente é relevante e urgente, mas nós estamos ex-
tremamente preocupados com o que vai acontecer no 
futuro. Além disso, a Senadora Marta Suplicy faz um 
belíssimo relatório, que merece a aprovação da Casa. 

Nós vamos votar, portanto, favoravelmente à ad-
missibilidade, mas alertando que o Governo deveria 
começar a temer esse tipo de procedimento, porque, 
depois do que foi decidido em relação à medida provi-
sória, o Supremo deve começar a orientar o Parlamento 
e o próprio Executivo para o fato de que a lei tem que 
ser obedecida, a Constituição tem que ser obedecida, 
sob pena de se gerar uma insegurança jurídica monu-
mental neste País.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Wellington Dias. Em seguida, V. Exª, 
Senador Randolfe. V. Exª quer falar do mérito, não é?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Do mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Primeiro, que-
ro falar da nossa satisfação com o encaminhamento 
final do Senador Demóstenes. Mas apenas para um 
contraditório, quero dizer que considero a relevância e 
considero a urgência dessa medida provisória.

Vejam que o projeto de criação da Pronatec, pro-
grama da maior importância que permite – e ninguém 
contesta isso, tanto que aprovamos – as condições 
para qualificação de pessoas de baixo grau de instru-
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ção ou mesmo que, em algum momento, terminou o 
ensino fundamental ou o ensino médio, possibilita que, 
numa jornada de 160 a 800 horas, tenham um curso 
profissionalizante.

Esse projeto foi encaminhado ao Congresso Na-
cional em 29 de abril de 2011, com pedido de urgência 
constitucional, e só conseguimos aprovar e remeter à 
sanção presidencial em 21 de outubro de 2011. Àquela 
altura, já era final do ano e estávamos na finalização 
de LDO, do orçamento, enfim, o fato é que agora nós 
o temos no início. Não fosse a medida provisória ado-
tada, teríamos dificuldade de começar o programa no 
ano de 2012.

Então, agradeço a compreensão manifestada 
ao Senador Demóstenes, mas também sustento a 
existência da relevância e da urgência, pelos pontos 
que aqui abordo, para garantir a efetividade no ano 
de 2012, como já ocorreu desde o começo do ano. Já 
estamos começando a constituir as primeiras turmas 
de formação profissional dentro desse programa, o 
que considero da maior relevância para o nosso País.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. Por 
isso, defendo a aprovação da matéria.

Parabenizo também a Senadora Marta Suplicy 
pelo importante relatório aqui apresentado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino 
para encaminhar a votação da matéria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quem pode ser contra a destinação de recursos 
expressivos para o ensino técnico? Ninguém, em sã 
consciência, pode ser contra isso.

Mas veja em que situação de constrangimento 
é posto o Senado da República: aqui, estamos sendo 
instrumentos de afronta ao Supremo Tribunal Federal, 
que já julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
referente à Medida Provisória nº 405, que tratava exa-
tamente de crédito suplementar para uma destinação 
que não era de comoção interna, nem de guerra, nem 
de calamidade pública. E o Supremo decidiu que medi-
da provisória não pode tratar de destinação de recur-
sos de crédito suplementar para objetivo nenhum que 
não seja um destes três: guerra, calamidade pública, 
catástrofe, isso, aquilo e aquilo outro. O Governo sabe 
disso e insiste em destinar os recursos para um fim 
nobre, o ensino técnico no Brasil, para que o Sena-
do se ajoelhe diante do Poder Executivo ou afronte o 
Supremo Tribunal Federal. Vejam que estamos entre 
a cruz e a caldeirinha.

Nós vamos evitar que esse recurso, que, inclusi-
ve, já deve ter sido transferido para o ensino técnico do 
Brasil, tenha algum tipo de complicação pela reversão, 

pela não aprovação da medida provisória? Será difícil 
justificar ao sistema de ensino técnico do Brasil uma 
posição tomada pela oposição do Senado, revogando 
essa medida provisória. E o Supremo Tribunal Federal 
já decidiu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
e já disse que medida provisória não pode tratar de 
alocação de recurso de crédito suplementar que não 
seja para comoção interna, guerra ou calamidade pú-
blica, segundo o § 3º do art. 167 – que é claríssimo – 
da Constituição. Vejam a situação em que nos coloca 
o Poder Executivo da República! Entre a cruz e a cal-
deirinha, fico eu. Vou votar a favor da destinação dos 
recursos, porque esse dinheiro já foi destinado para 
tal fim; não há mais muito que se fazer.

Senadora Marta, esse dinheiro já foi destinado 
para isso, já foi gasto com o ensino técnico. Agora, fi-
camos aqui rendidos.

Com essa posição, digo que vou votar a favor. 
Mas, nas próximas, acho que as Comissões que an-
tecedem a elaboração do parecer da medida provisó-
ria... E aí entra o parecer do processo relatado pelo 
Senador Aécio Neves, e urge que a Câmara dos De-
putados o aprove, para que o Senado – não sou eu, 
Senador Sarney – não fique submetido a esse tipo de 
constrangimento, para que o filtro seja feito antes na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ou na 
Comissão que vai examinar o mérito e a constitucio-
nalidade da matéria.

A votação dessa matéria, dessa medida provisó-
ria, impõe que a Câmara decida “sim” ou “não”, se o 
parecer do Senador Aécio Neves sobre a tramitação 
da medida provisória é pra valer ou é de brincadeira. 
Do contrário, no Senado, ficaremos ajoelhados diante 
do Poder Executivo ou humilhados diante do Supremo 
Tribunal Federal.

De toda forma, pelo inevitável que já aconteceu, 
eu vou ter de votar a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes, para 
encaminhar a votação.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador José 
Agripino, creio que exprimindo um sentimento comum 
a todos nós, mais uma vez lamenta a situação de 
menoscabo institucional a que o Senado vem sendo 
submetido em razão do rito de tramitação das medidas 
provisórias – que V. Exª tomou a iniciativa de modificar 
–, e também em razão do abuso dessas medidas por 
parte da Presidência da República.

Há agravos maiores do que esse, Sr. Presiden-
te. O decreto da Presidente Dilma Rousseff do dia 13 
deste mês simplesmente usurpa uma competência do 
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Senado, que é a de aprovar os nomes das pessoas 
indicadas para ocupar diretorias na Agência Nacional 
de Transportes Terrestres. Diz a Constituição que esta 
é uma competência do Senado. Pois bem, decreto 
presidencial usurpou essa competência. Daqui para 
frente, o Senado não precisará mais se pronunciar, 
referendar a indicação da Presidência da República 
para o provimento de cargos na Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. A interinidade, que se pode-
rá eternizar, será suprida por alguém indicado pelo 
Ministro dos Transportes. Então, essa prerrogativa 
do Senado já foi praticamente abolida, ao arrepio da 
Constituição Cidadã.

Mas, além das questões levantadas pelos Sena-
dores de oposição que me antecederam na crítica a 
esse projeto de lei de conversão que estamos exami-
nando, eu gostaria de acrescentar uma observação, 
Sr. Presidente. É que, mais uma vez, uma medida pro-
visória abre um crédito extraordinário contrariando as 
condições estabelecidas pela Constituição para que 
sejam abertos créditos extraordinários. A Constituição 
é clara: crédito extraordinário só em razão de circuns-
tâncias imprevisíveis, de guerra, de comoção intestina 
ou então de calamidade pública.

Poder-se-ia, a rigor, Sr. Presidente, dizer que a 
situação da educação no Brasil é de calamidade públi-
ca, especialmente no ensino médio. É de calamidade 
pública! Há uma verdadeira estagnação dos padrões 
de qualidade e mesmo dos níveis quantitativos de alu-
nos que terminam o ensino médio no Brasil. Há uma 
total regressão. Os indicadores estão estagnados há 
oito anos, graças à gestão miraculosa do Sr. Fernan-
do Haddad.

Mas o fato é que não se verificam aqui os pres-
supostos constitucionais para abertura de crédito ex-
traordinário. Nós não estamos diante de calamidade 
pública, nem de guerra, nem de comoção intestina e 
muito menos de circunstância imprevista. E por quê? 
Porque a lei que criou esse programa, o Pronatec, data 
de outubro do ano passado.

O Orçamento foi aprovado em dezembro. Por que 
a Senhora Presidente da República não providenciou 
a inclusão de recursos no Orçamento da União para 
atender ao Pronatec? Teria tido oportunidade de fazê-lo, 
enviando uma emenda ao Projeto de Lei Orçamentária, 
como é sua prerrogativa e sua competência.

Poder-se-ia dizer: bem, outubro fica muito em 
cima, está muito perto da data de votação no Congres-
so, embora o Congresso, seguramente, ao examinar o 
Orçamento, jamais se oporia a incluir na Lei Orçamen-
tária uma dotação para o ensino técnico. Mas ocorre 
que a Presidente da República já sabia que esse pro-
grama de construção de escolas técnicas pelo País 

inteiro era objeto de compromissos solenes durante a 
sua campanha eleitoral.

O Governo é ruim; a Presidente tem memória 
curta. Essas são as únicas explicações possíveis para 
o fato de que, embora constasse do programa de cam-
panha da Presidente da República a construção de 
escolas técnicas em Municípios com mais de 50 mil 
habitantes, ela não tenha providenciado, ao elaborar 
o Projeto de Lei Orçamentária, dotações suficientes 
para a execução do programa.

Uma última observação, Sr. Presidente, é que o 
dinheiro já foi repassado ao Ministério da Educação. O 
programa foi criado no mês de novembro de 2011, e a 
Srª Relatora, Senadora Marta Suplicy, ao apresentar 
o seu parecer perante o Plenário desta Casa, não se 
lembrou de prestar contas. O que está sendo feito com 
esse dinheiro? A quantas anda a execução do Prona-
tec? Será que continua no mesmo ritmo de execução 
de outros programas prometidos pelo Governo, como 
a construção de 2.883 unidades de polícia pacifica-
dora? Ou a construção de seis mil creches pelo País 
afora? O Pronatec tem o mesmo grau de execução – 
ou seja, nulo – que esses programas a que me referi? 
Seria útil que a Senadora Relatora do Projeto de Lei 
de Conversão, neste momento, depois de transcorridos 
quatro meses do repasse dos recursos ao Ministério 
da Educação, pudesse prestar contas ao Senado so-
bre o andamento desse programa, o que foi feito com 
o dinheiro que se originou desse crédito extraordinário.

Mas, evidentemente, estamos como diz o Senador 
Agripino, entre a cruz e a caldeira. Não há como votar 
contra, uma vez que o dinheiro já foi gasto, já foi reme-
tido ao Ministério. Não há como colocar novamente... 
Negá-lo agora seria prejudicar um programa meritório 
em si, embora atrasado na sua execução, de modo 
que seremos obrigados a, mais uma vez, encostados 
contra a parede, votar a favor de um fato consumado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª tem a palavra, 
para encaminhar a votação da matéria. Depois, falará 
o Senador Randolfe.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, também peço a palavra para enca-
minhar a votação da matéria, em seguida.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, essa é matéria julgada, já há jurisprudência firma-
da pelo Supremo Tribunal Federal: é absolutamente 
inconstitucional. A Constituição permite a adoção de 
medida provisória para abertura de crédito extraordi-
nário somente para atendimento de despesas relevan-
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tes, urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública. Não 
me parece ser o caso. Recursos destinados à educação 
não são imprevisíveis; aliás, são recursos destinados a 
um programa específico. Portanto, a previsibilidade é 
visível e absoluta. Isso somente não é previsível para 
um Governo desorganizado, incompetente e sem pla-
nejamento.

Este é o retrato da incompetência de gerencia-
mento: não há organização, não há planejamento, não 
há previsibilidade. É um Governo que não prevê, e o 
bom governo é aquele que se antecipa aos fatos. Este 
não prevê o que é previsível, o que já está determinado 
pelas ações administrativas que estão sendo desenvol-
vidas, pelos programas que estão sendo executados.

Os meus Colegas Agripino e Aloysio Nunes já 
disseram: não temos como ficar contra uma matéria 
que diz respeito à educação no País. Se nos opusés-
semos ao repasse de recursos à educação, seríamos 
apátridas. Certamente, daríamos razões de sobra para 
que governistas nos acusassem de sermos contrários à 
educação no País. Mas é nosso dever zelar pela Cons-
tituição. O Senado tem de ser guardião da Constituição.

Se o Senado, se o Congresso Nacional, que é 
responsável pela legislação vigente no País, pela ela-
boração dessa legislação, não a protege, não a pre-
serva, não a resguarda, que exemplo oferece ao País 
essa instituição?

Por essa razão, para adotar uma postura de coe-
rência, nós não vamos colocar obstáculo à deliberação 
na tarde de hoje, mas vamos encaminhar, em parceria 
com o Democratas, uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade ao Supremo Tribunal Federal.

Os recursos já foram repassados, e nós não 
estaremos prejudicando a educação, mas, numa ma-
nifestação de protesto contra esse ato de violência 
constitucional, o PSDB e o DEM impetrarão mais uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade para consagrar 
uma postura de reação a esse achincalhe à Constitui-
ção do País e a essa instituição. 

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AM. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, já foi destacado pelos colegas que me antece-
deram, mas nunca é demais, didaticamente, ressaltar 
o que diz o § 3º do art. 167 da Constituição, quando 
fala sobre crédito extraordinário: “A abertura de crédito 
extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorren-
tes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 
observado o disposto no art. 62”.

Claro e serei redundante em relação a isso ao 
destacar que a matéria que vamos apreciar não se 
encaixa em nenhum dos critérios previstos no § 3º do 
art. 167 da Constituição.

Claro também está que nós estamos diante da 
insistência de uma crise do regime de medidas provi-
sórias no Congresso Nacional. Isso porque – aí não há 
de se responsabilizar nesse aspecto o Executivo – o 
conjunto do Congresso Nacional – para ser mais espe-
cífico, a Câmara dos Deputados – não está cumprindo 
a tarefa que lhe cabe neste momento, que seria con-
cluir a votação da proposta de emenda constitucional 
que disciplina o rito de medidas provisórias. 

Em especial, nessa medida provisória, estamos 
tratando de um crédito extraordinário que, na prática, 
já foi utilizado. É um crédito já vencido. 

Por conta disso, inicialmente, solicitei debater o 
tema no mérito, visto que, por mais prejuízo que se 
tenha dos pressupostos, aliás, embora não se tenha 
ausência dos pressupostos de relevância e urgência, 
há a presença desses pressupostos. Mas, claramen-
te, todo o procedimento fere o rito previsto na Consti-
tuição, desde o § 3º do art. 167 da Constituição, que 
acabei de descrever, até o próprio rito de mais uma 
medida provisória que chega aqui, ao Senado, com 
pouco tempo, mais uma vez, para apreciação por par-
te dos Senadores.

Destaco isso, Sr. Presidente, para entendermos 
a necessidade de o quanto antes – e a palavra é esta 
– insistirmos com a Câmara dos Deputados para que 
ela aprecie a proposta de emenda à Constituição que 
muda o rito das medidas provisórias. 

Em relação ao mérito, quero adiantar, Sr. Pre-
sidente – e o nosso voto será favorável; não há cré-
dito, inclusive relacionado à educação –, que não só 
é relevante, não só é urgente como pouca discussão 
deve ter, pela necessidade e pela pouca transferência 
de recursos da educação. Mas a abertura desse cré-
dito extraordinário revela uma realidade: revela que o 
programa de educação profissional do Ministério da 
Educação, revela claramente que o orçamento do Mi-
nistério da Educação, insistentemente, necessita da 
ampliação de dotação de mais recursos orçamentários. 
Essa situação só reforça a necessidade de o quanto 
antes a Comissão de Educação da Câmara dos De-
putados, que analisa o Plano Nacional de Educação, 
apreciar e votar favoravelmente a proposta de um di-
reito civil, defendida também por nós do PSOL, para 
que investimento em educação não seja inferior a 10% 
do Produto Interno Bruto.

Por fim, há um questionamento – e falo isso para 
concluir, Sr. Presidente –, anteriormente feito para o 
Ministro da Educação na Comissão de Educação, que 
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precisa ser repetido, visto que, com certeza, esses re-
cursos de créditos extraordinários já foram utilizados. 

Qual foi a transferência desses recursos? Quanto 
desses recursos foi para entidades públicas federais, 
estaduais e municipais e quanto foi destinado a enti-
dades privadas? Parece-me que recursos que neces-
sitam de crédito extraordinário, de medida provisória 
para serem apreciados no Congresso Nacional, deve-
riam ser investidos única, exclusiva e especialmente 
na educação pública, nos âmbitos estadual, municipal 
e federal. Por isso, seriam importantes as informações 
sobre a quantidade desses recursos, que foram desti-
nados à iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a recomen-
dação com relação à Medida Provisória nº 548, Sr. 
Presidente, parece-me desnecessária pela importân-
cia do tema. 

O Brasil vive um momento de transformação, e 
um momento de transformação importante do ponto 
de vista econômico, do ponto de vista social e do pon-
to de vista das políticas públicas sociais, entre elas a 
educação. A questão técnica e a questão tecnológica 
dentro da educação são, sem nenhuma dúvida, duas 
das razões de urgência, de premência e de necessi-
dade da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, os recursos da MP destinam-se 
à implantação de iniciativas de responsabilidade do 
Ministério da Educação no âmbito do Pronatec, Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego, tais como a oferta de bolsas para a formação 
de estudantes e trabalhadores e o financiamento da 
educação profissional e tecnológica. Serão alocados 
460 milhões e a programação orçamentária do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
para o desenvolvimento da ação Apoio à Formação 
Profissional e Tecnológica. Os pressupostos constitu-
cionais, o aspecto da urgência e da relevância foram 
apresentados na exposição de motivos. 

Há a necessidade de entrega tempestiva de recur-
sos a instituições de educação profissional e tecnológi-
ca. Nós não podemos adiar o início do ano letivo, nós 
não podemos adiar o início da formação tecnológica 
desses estudantes, seja na rede pública estadual, seja 
na rede pública municipal, seja nos serviços nacionais 
de aprendizagem, possibilitando a distribuição de va-
gas na educação profissional e tecnológica de forma 
mais equânime no território nacional.

Aliás, essa é uma das maneiras de diminuir as 
desigualdades regionais neste País; a maior contri-
buição do desenvolvimento tecnológico do País como 
suporte estratégico ao desenvolvimento social, criando 
oportunidade de formação profissional aos trabalha-
dores e jovens estudantes brasileiros.

Cabe aqui, Sr. Presidente, como até já foi dito pelo 
Senador Aloysio, dizer que a lei que instituiu o Prona-
tec foi aprovada exatamente em outubro de 2011. Por-
tanto, o crédito extraordinário torna-se a única opção 
para viabilizar o início desse programa ainda em 2011.

Assim, é importante falar da adequação orça-
mentária e financeira. O crédito está de acordo com 
as normas financeiras e orçamentárias vigentes. Os 
recursos necessários para abertura do crédito, que são 
de 460 milhões e meio, são provenientes da anulação 
de dotações orçamentárias: 396 milhões de excesso 
de arrecadação da contribuição do salário educação, 
63,8 milhões da contribuição.

A Consultoria Legislativa, ao consultar a base de 
dados sobre a execução orçamentária federal, em 15 
de fevereiro deste ano, verificou que 459 milhões, cor-
respondentes à programação autorizada no presente 
crédito extraordinário, foram empenhados e liquidados.

Ora, Sr. Presidente, isso demonstra a urgência 
e demonstra a constitucionalidade do referido projeto.

E, quanto ao mérito, é importante dizer que, entre 
as políticas sociais de educação, a formação técnica é, 
sem nenhuma dúvida, uma das maneiras de melhorar 
o emprego, diminuir as desigualdades sociais, fazer 
com que a mobilidade social possa ser mais evidente, 
mais fortalecida, num País que, neste momento, passa 
por um processo de transformação econômica e social 
extremamente importante.

Por isso, encaminhamos favoravelmente à apro-
vação da Medida Provisória nº 548, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de, pela ordem, manifestar a V. Exª uma opi-
nião que é do meu partido, que é a de zelar pelas 
responsabilidades e prerrogativas do Senado Federal.

A Constituição da República, Sr. Presidente, no 
seu art. 52, que trata da sessão do Senado Federal, 
diz que “compete privativamente ao Senado Federal: 
inciso III, aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:”... Aí vem uma série 
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de autoridades. No seu item f, fala claramente em “ti-
tulares de outros cargos que a lei determinar”.

Ou seja, é uma competência do Senado Fede-
ral, segundo o art. 52 da Constituição Federal, inciso 
III, alínea f, votar secretamente, após arguição pública 
pelo Senado, por Comissão própria do Senado, titula-
res de outros cargos que a lei determinar.

Muito bem, a Constituição é a Lei Maior. Mas ela 
se refere a uma lei inferior claramente mencionada. 
Que lei inferior é essa? É a Lei nº 10.233, que fala da 
estrutura organizacional das agências reguladoras.

No seu art. 53, ela trata da diretoria da ANTT, que 
diz que será composta por um diretor-geral, quatro di-
retores e uma diretora da Antaq, ou seja, é a normati-
zação da composição da diretoria da Antaq e da ANTT.

No seu § 1º, fica claro, pela lei inferior à Consti-
tuição, que os membros da diretoria serão brasileiros, 
de reputação ilibada, formação universitária e eleva-
do conceito no campo de especialidade dos cargos a 
serem exercidos e serão nomeados pelo Presidente 
da República após aprovação do Senado Federal, nos 
termos da alínea f do inciso III da art. 52 da Constitui-
ção Federal, conforme já li.

Ou seja, a lei disciplina a ocupação dos cargos. 
A Constituição determina a competência do Senado, 
e a lei diz em que circunstâncias serão nomeados os 
diretores da ANTT. 

Um terceiro nível de legislação seria um decreto. 
Aí vem um decreto do Poder Executivo, que diz, no seu 
art. 88, referindo-se à ANTT, que será dirigida por um 
diretor-geral e quatro diretores. 

O § 6º desse decreto – a Constituição fala cla-
ramente o que expus; a lei disciplina o que aqui colo-
quei – um decreto que está abaixo dos dois, fala que, 
durante o período de vacância de cargo de diretor que 
impeça a existência de quórum para as deliberações 
da diretoria, o Ministro de Estado dos Transportes po-
derá designar servidor de quadro de pessoal efetivo 
da ANTT como interino até a posse do novo membro 
da diretoria.

Para que serve o Senado, então? Se ao Sena-
do compete arguir, em sessão pública, os indicados, 
e se a lei diz de que forma ou em que circunstâncias 
é feita a nomeação, um decreto muda tudo, retira as 
prerrogativas do Senado de votar e de definir ou não 
a aprovação daquele nome? Um decreto muda a lei, 
muda a Constituição? Eu acho, Sr. Presidente, que ou 
nós tomamos providências ou o Senado vai progres-
sivamente perder suas atribuições. 

Portanto, entendo que só existe uma forma de 
nós agirmos em legítima defesa: entrarmos – o que o 
meu Partido fará – com uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade, considerando que a Presidente da Re-

pública designou, por decreto, por ofício, membros da 
ANTT, já que os designados por ela não foram apro-
vados pelo Senado. E ela tem todo o direito de sub-
meter nomes novos, pedir urgência para aprovação, 
o que não fez. Preferiu agir por decreto e, passando 
por cima do Senado, preenchia a Diretoria ou parte da 
Diretoria da ANTT, passando – repito – por cima das 
prerrogativas do Senado.

Tendo em vista a argumentação que acabo de 
exprimir, é que quero anunciar que nós vamos entrar 
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, arguin-
do a ocorrência do erro e a afronta a uma prerrogativa 
clara, que é exclusiva do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão, vou terminar...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a matéria?

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– É, sobre a matéria. Só para posicionar o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a medida provisória?

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sobre a 
medida provisória, Sr. Presidente. Esta medida pro-
visória, sem dúvida, é muito importante porque abre 
um crédito – já disseram aqui; eu queria repetir – para 
pronta, rápida implementação do Pronatec. De modo 
que o posicionamento do PMDB é pela aprovação da 
medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados os pressupostos de relevância e ur-

gência, vamos votar agora o mérito da matéria.
Em discussão. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, evidentemente, no mérito, não há como discordar. 
Por quê? Porque a medida provisória destina R$460 
milhões para o Pronatec, e, como foi dito aqui – não 
serei cansativo –, isso vai fazer com que instituições de 
educação profissional e tecnológica das redes públicas 
estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de 
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aprendizagem possam distribuir vagas na educação 
profissional e tecnológica de forma mais equânime, 
pelo território nacional.

Daí por que não há como, no mérito, afrontar a 
medida provisória. Vamos votar a favor, mas lembran-
do o que todos nós dissemos: o Governo tem que co-
meçar a agir de forma mais responsável na edição de 
medidas provisórias, porque senão vai gerar a mesma 
consequência da desobediência da formação das co-
missões para analisar previamente as condições de 
admissibilidade da medida provisória. Muitas vezes já 
falamos isso. Há vários questionamentos no Supremo 
Tribunal Federal, daqui a pouco explode isso tudo, e 
todas essas medidas provisórias vão para o ralo. 

Então, Sr. Presidente, nós vamos votar a favor.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP ) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, só 
para que todos que estão acompanhando possam 
compreender, nós temos agora a votação do mérito 
da liberação de um crédito de R$460 milhões, que é 
essencial para o funcionamento, agora, em 2012, de 
um importante programa que é o Pronatec. O Pronatec, 
através da rede pública estadual, federal e municipal, 
através do Sistema S, enfim, tem a oportunidade – vou 
usar o termo – de comprar cursos de qualificação. O 
Brasil está expandindo sua rede de ensino técnico pro-
fissionalizante, com mais institutos federais, com mais 
escolas técnicas estaduais em alguns Municípios. O 
próprio setor privado tem uma importante rede de ensi-
no superior e de pós-graduação também agora sendo 
ampliada para vários pontos de cada Estado, para as 
regiões em desenvolvimento de cada Estado. Mas ti-
nha um vazio, um vazio que era exatamente essa área 
das pessoas que terminaram o ensino fundamental, 
terminaram o ensino médio, terminaram de estudar 
em algum lugar ou mesmo que estão começando a 
estudar e que precisam de uma profissão. Qual é o 
grande drama do Brasil? Precisamos de mão de obra 
qualificada. Qual é a saída que o Governo da Presi-
dente Dilma apresenta? O Pronatec.

Então, por essa razão, pelo Partido dos Traba-
lhadores – e apelamos aqui a todos os partidos –, de-
fendemos a aprovação desse crédito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
sem demais, na verdade, os aspectos sobre o Prona-

tec e pelos quais vamos votar favorável, já destacamos 
anteriormente.

A medida é meritória, só que mais uma vez torna-
-se importante o Ministério da Educação dizer onde 
esse recurso que, na prática, já foi gasto, do crédito 
extraordinário que estamos aprovando aqui, para onde 
foi destinado, quanto foi destinado para as instituições 
públicas federais, estaduais, municipais ou quanto foi 
entregue, destinado para instituições privadas, o que 
não me parece ser uma boa escolha para a utilização 
dos recursos da educação.

Mais uma vez, repito, esse dispositivo, a neces-
sidade dessa medida provisória, a necessidade de 
um crédito extraordinário, só revela que nós temos 
que aprovar no Plano Nacional de Educação. E assim 
como o Governo consegue que várias matérias trami-
tem com urgência na Câmara e que sejam aprovadas 
com urgência aqui no Senado, igual deveria fazer com 
o Plano Nacional de Educação. Aprovando o Plano 
Nacional de Educação, um investimento do País não 
inferior a 10% do Produto Interno Bruto em educação.

Créditos extraordinários como este, por mais 
meritórios que sejam, só revelam a necessidade do 
debate sobre investimento em educação e só reve-
lam a necessidade de termos, de fato, prioridade nas 
despesas, ou melhor, nos investimento em educação. 
E prioridade em investimento não é com créditos ex-
traordinários sazonais e eventuais; prioridade em in-
vestimento é dar para a educação o orçamento que 
se deve para ser investido em educação: não inferior 
a 10% do PIB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão, submeto à votação.

Não havendo contestação do Plenário, todos de 
acordo, a matéria é dada como aprovada.

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, fica 
prejudicada a Medida Provisória e as emendas apre-
sentadas.

A matéria vai à sanção Presidencial.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Educação, no valor de 
R$460.530.000,00 (quatrocentos e sessen-
ta milhões e quinhentos e trinta mil reais), 
para o fim que específica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, 

em favor do Ministério da Educação, no valor de 
R$460.530.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 07793 

e quinhentos e trinta mil reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrente de:

I – anulação parcial de dotações orçamentárias, con-
forme indicado no Anexo II desta lei; e

II – recursos provenientes de excesso de arre-

cadação da contribuição social do Salário-

-Educação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Consulto os Srs. Líderes se podemos colocar 
duas matérias de rotina, que é o Projeto de Decreto 
Legislativo que aprova a programação monetária para 
o primeiro trimestre de 2012.

Se estiverem de acordo, vou submeter a voto.

Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 66, DE 2012 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 
único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 99, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 1º trimestre 
de 2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem de 
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 199, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 66, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 66, de 2012, que 
aprova a Programação Monetária para o 1° trimestre 
de 2012.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 199, DE 2012

Aprova a Programação Monetária para 
o 1° trimestre de 2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovada a Programação Monetária para 

o 1° trimestre de 2012, nos termos da Mensagem n° 
1, de 2012, da Presidente da República.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Sem contestação.
A matéria é dada como aprovada e vai à Câmara 

dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 

– AP) – Da mesma maneira, a programação monetária 
para o quarto trimestre de 2011.

Matéria votada com certo atraso.

Item 7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 67, DE 2012 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 
único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 100, de 2012, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 4º trimestre de 2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem 
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 200, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 67, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 2012, que aprova 
a Programação Monetária para o 4° trimestre de 2011.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março 
de 2012.
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ANEXO AO PARECER Nº 200, DE 2012

Aprova a Programação Monetária para 
o 4° trimestre de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovada a Programação Monetária para 

o 4° trimestre de 2011, nos termos da Mensagem n° 
4, de 2012, da Presidente da República.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final.

Aprovada sem contestação do Plenário.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, para no prazo de 
12 meses, acompanhar todos os atos, fatos 
relevantes, normas e procedimentos referen-
tes às obras do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, conhecida como 
‘Transposição do Rio São Francisco”, bem 
como o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.

As Senadoras e os Senadores que estiverem 
de acordo com o requerimento permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

O requerimento é aprovado. 
E a Mesa fará cumprir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-

lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, relator Senador Eduardo Suplicy, 
favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 3 – CAE;

– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
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Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
pela liderança, Senador Lauro Antonio. (Pausa.)

Ausente.
Concedo, então, a palavra ao Senador Jayme 

Campos, Líder da Minoria. (Pausa.)
Senador Lindbergh, pelo PT.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Quero começar agradecendo a V. Exª, Presidente 
Sarney, pelo evento que fizemos hoje, dia 21 de março, 
Dia Internacional da Síndrome de Down. Agradecer 
porque este Senado Federal organizou um belíssimo 
evento no Salão Negro. O Presidente Sarney, inclusi-
ve, fez uma fala dando o seu testemunho pessoal: teve 
três tios com Síndrome de Down.

Queria agradecer a presença de inúmeros Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras nesse evento. Um evento 
que teve uma particularidade: era a comemoração do 
Dia Internacional da Síndrome de Down. Mas não era 
só comemoração. Foi um dia de muitas vitórias, muitos 
anúncios. A primeira vitória foi ter transformado o dia 21 
de março no Dia Internacional da Síndrome de Down. 
Na verdade, foi uma articulação do Governo brasileiro. 
E, em novembro de 2011, a Assembleia Geral da ONU 
aprovou por unanimidade.

Neste dia 21 de março, está acontecendo, em 
Nova York, uma conferência da ONU sobre o mesmo 
tema, com participação de muitos países. Então, essa 
é a primeira conquista que queria ressaltar, parabe-
nizando a ação do Governo brasileiro em transformar 
o dia 21 de março no Dia Internacional da Síndrome 
de Down.

As pessoas perguntam por que o dia 21 de mar-
ço. É porque estamos falando na trissomia do 21º cro-
mossomo. Mas há mais conquistas.

Outra conquista que sempre foi a luta do movi-
mento Down: criar um protocolo de saúde da Síndrome 
de Down, uma vez que, infelizmente, muitas crianças 
morrem porque os profissionais de saúde não sabem 
de todos os procedimentos que devem ser tomados. 
Por exemplo, no nascimento, 60%, Senador Paulo Da-
vim, das crianças que nascem com Síndrome de Down 
têm problemas cardíacos e, nessa hora, tem que ser 
feito o ecocardiograma, Senador Vital do Rêgo, que é 
médico. Ao se fazer o ecocardiograma, vidas podem 
ser salvas ali.

Essas informações não estão disponíveis. Não é 
só no nascimento os cuidados cardíacos, mas há uma 
série de questões específicas durante toda a vida da 
pessoa com Down. Existe uma caderneta de imuniza-

ção especial, há hipotonia muscular, problemas audi-
tivos. Mas hoje há especialistas no Brasil e no mundo 
que sabem, Senador Vital do Rêgo, o que deve ser 
feito no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, 
até a vida adulta.

Infelizmente, essas informações não estavam 
concentradas, não existia um protocolo oficial que fos-
se disseminado para todos os profissionais de saúde.

Então, quero dizer que o dia de hoje é uma vitória 
enorme e, para as pessoas com Síndrome de Down, 
uma grande transformação, porque, a partir de hoje, 
existe, de forma oficial, um protocolo que vai ser dis-
tribuído para todos os profissionais de saúde.

Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Gosta-

ria de dividir com o Senador Lindbergh este momento 
tão importante que o mundo está vivendo, em espe-
cial nós, brasileiros, ao podermos olhar aqueles me-
ninos e meninas tão especiais, tão carentes do nosso 
apoio, tão necessitados do apoio do Estado, homens 
e mulheres que não pediram para nascer e que rece-
beram, na sua vida, uma dificuldade, jamais uma de-
ficiência. No processo de socialização, pessoas como 
V. Exª e outros parlamentares estão trazendo para o 
Congresso Nacional uma discussão de saúde pública, 
uma discussão cristã. Quantas vezes eu me encontro, 
na condição de médico, ou recebo da minha irmã Ra-
quel, que é pediatra neonatologista, que vive a todo 
instante tendo que recolher todas as suas emoções 
no trato com essas pessoas, que merecem de nós o 
nosso orgulho. Eu recebo apelos da minha irmã, ape-
los da comunidade científica, para que o nosso País 
esteja evoluído na forma de tratar os pacientes com 
Síndrome de Down. Há muito o que se fazer, Senador 
Lindbergh, porque hoje é uma síndrome talvez, entre 
todas elas, a mais estudada, a de melhores resultados, 
uma síndrome em que você aumentou em duas, três 
vezes, a expectativa de vida dessas pessoas. Essas 
pessoas hoje convivem normalmente na sociedade, 
trabalhando, casando, namorando, indo para a balada, 
fazendo tudo. Por quê? Porque houve uma evolução 
no processo científico.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Já são dezoito estudantes universitários.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Já são 
dezoito estudantes. Que coisa bela, fantástica! Então, 
são depoimentos como este de V. Exª a que todos nós 
devemos nos somar neste momento. Eu ia à tribuna, 
daqui a pouco, fazer a minha manifestação, mas pre-
firo incluí-la no seu pronunciamento e dizer que nós 
precisamos comemorar os resultados. Nós não pode-
mos absolutamente sempre reclamar desses. Vamos 
comemorar os resultados. O ano internacional é já um 
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resultado prático, mas precisamos cerrar fileiras para 
que avanços possam ser feitos nesta e em outras sín-
dromes imunológicas e de deficiência cromossômica, 
que vêm junto com o nascimento dessas crianças. Pa-
rabéns a V. Exª! Acompanho a luta de V. Exª, como a 
luta de outros colegas parlamentares neste Senado e 
na Câmara, e sinto-me muito honrado de ser coman-
dado, neste processo de discussão e debate, por V. Exª 
quando o assunto é a proteção e a justiça para essas 
pessoas, para esses brasileiros e brasileiras que têm 
Síndrome de Down.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Agradeço muito o aparte de V. Exª, meu conterrâneo, 
Senador Vital do Rêgo. Muito obrigado.

Passo a palavra agora ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Meu irmão, Se-

nador Lindbergh, eu me sinto tio da sua princesa. Ve-
mos o brilho dos seus olhos e o que irradia na sua face 
quando fala dela e mostra fotografias, exibindo para 
todo mundo. É de fato um ponto de equilíbrio na sua 
vida e na da sua família, do ponto de vista emocional, 
de felicidade, de alegria e de gratidão a Deus, por ter 
recebido essa criança tão especial para cuidar de vo-
cês, para proporcionar alegria a vocês, para fazer o 
equilíbrio da família. Eu não gosto quando se diz que 
a reunião é para homenagear ou tratar-se de pessoas 
portadoras de deficiência, porque deficiente é quem 
não tem caráter. Deficiente é quem não tem vergonha, 
deficiente é quem vive para dar ninja nas pessoas. 
Mas essas pessoas especiais não são portadoras de 
deficiência coisa nenhuma. Elas vieram ao mundo do 
jeito que Deus as trouxe, dentro da sua realidade. E 
são potenciais a ser canalizados, porque as crianças 
com Síndrome de Down têm algumas facilidades, a 
musicalidade delas, por exemplo, é uma coisa impres-
sionante. A queda delas para o esporte é uma coisa 
impressionante também. Na minha família, você tem 
um sobrinho chamado Guigui, que possivelmente está 
me vendo agora com o pai e vendo você, meu querido 
irmão Lindbergh. Ele tem quatro anos. Garanto a você 
que ele vai ser o primeiro lutador de MMA do mundo, 
esse sobrinho meu com Síndrome de Down. Tem quatro 
anos e assimila com enorme facilidade as artes mar-
ciais e vive metido na academia. Faz a festa e a alegria 
de todo mundo. Almoçamos com Romário hoje – eu, o 
Senador Vital do Rêgo, a mãe dele, o Senador Lauro, a 
Deputada Lauriete – e ouvimos o Romário falando da 
sua filha Ivy. O Romário ficou impressionado porque, 
quando nós fizemos o show, o evento dos royalties, 
quando o César Menotti e Fabiano foram ao palco, 
Gian e Giovani, artistas do funk, o Guigui, meu sobri-
nho de quatro anos, comandou a festa muito mais do 
que eles. Conhece os sons, conhece os instrumentos, 

sabe dançar. São potenciais demais! O que o Brasil 
está descobrindo agora é a maneira, sem preconcei-
to, de canalizar esses potenciais, de abrir portas, de 
tratá-los como iguais, não mais que isso, porque eles 
não são diferentes. Eles só têm um rostinho igual entre 
eles e diferente dos nossos. Só isso os faz diferentes. 
Mas, como dizia Romário e V. Exª pela manhã, e o Se-
nador Sarney no pronunciamento, são anjos de Deus 
a abrilhantar e alegrar nossas vidas. Se filho é dádiva 
de Deus, criança com Síndrome de Down é filho com 
açúcar, é anjo com açúcar. Por isso, homenageando 
a sua pequenininha, a pequenininha do Romário e o 
meu Guigui – que, certamente, está tentando repetir 
o meu pronunciamento, porque ele tenta repetir todo 
mundo na frente da televisão; ele luta até como Ander-
son Silva, faz até os trejeitos de Anderson, caminhando 
para cima, com os braços, tenta imitar todo mundo –, 
eu o abraço pelo pronunciamento, pela causa, e tenho 
uma certa inveja porque V. Exª é um privilegiado por 
ter aquela criança na sua vida. Dou-lhe forças para 
que continue a sua luta. E conte aqui com seu irmão, 
porque também sou encantado com esse canal novo, 
com essa nova visão de canalizar esses potenciais 
que são essas crianças.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Agradeço muito, meu irmão, amigo, Senador Magno, 
pelo carinho...

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador, 
permite um aparte?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Claro, Paulo Davim.

Só quero agradecer – viu, Magno? – muito. De-
pois, quero falar disso porque, às vezes, quem vê de 
fora acha que ter uma filha com Síndrome de Down é 
um problema. Não é problema nenhum, é uma alegria, 
é uma maravilha, é a melhor coisa do mundo. Não tro-
co minha filha por nada, entendeu? Então, quero di-
zer que as pessoas têm isso, olham e veem como se 
fossem... Nada. Estamos avançando tanto, e vamos 
conseguir avançar cada vez mais. Antes de passar a 
palavra para os Senadores, eu queria falar sobre isso, 
mas vou continuar depois.

Vou passar a palavra para o Senador Wellington 
Dias, Senador Eduardo Suplicy e Senador Paulo Davim.

Agradeço todos os apartes. Muito obrigado, Se-
nador.

Senador Wellington Dias, que é pai da Daniele. 
E dia 2 de abril vai ser o Dia do Autismo.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É ver-
dade. Primeiro, quero dizer do meu orgulho de par-
tilhar com V. Exª, na Subcomissão que trabalhamos 
nessa área da pessoa com deficiência, as vitórias 
que colhemos em tão pouco tempo. Basta ver o Pro-
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grama Nacional e os avanços que tivemos na área de 
surdos. E não só pelo ato de hoje. Quero comemorar 
porque foi um ato onde tivemos não só a presença, 
não só esse lado do festejo, da comemoração, mas 
que passamos a ter os procedimentos, o protocolo 
para que se possa cuidar melhor, para que, em todo 
o Brasil, se tenham procedimentos comuns. Nasceu? 
Têm que se fazer os exames. Tem características de 
Síndrome de Down? Faz-se o exame de coração, os 
exames que são necessários. E, a partir daí, ter-se a 
prevenção, para podermos ter o portal. V. Exª mesmo 
é testemunha, como pai da nossa Beatriz, do que sig-
nifica esse sistema com um conjunto de informações. 
E quero aqui ressaltar, neste instante, a minha alegria 
em ver a presença de Senadores como V. Exª com a 
filha, a Beatriz, Deputados como Romário, com a Ivy, 
a presença do nosso querido Marcelo Déda, com o 
Mateus, que vi uma semana após o nascimento, e o 
Déda com aquele choque de primeiro momento. Eu 
estive lá em Sergipe agora, com o povo sergipano, e 
ele me dizendo: “Wellington, é como você me disse: é 
a melhor coisa que aconteceu em minha vida.” Eu se-
ria um Wellington... Eu tenho buscado me aperfeiçoar 
e minha professora é a Daniele. Tenho certeza de que 
essas crianças e esses adolescentes... Vi ali o show 
de cavaquinho, dado hoje ali...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Do Dudu do Cavaco...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Dudu do 
Cavaco... Eu quero aqui dizer que em qualquer um de 
nós que tenha alguém próximo, não precisa nem ser 
filho ou filha, cresce a sensibilidade. Parabéns! Fiquei 
muito feliz pelo dia de hoje.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Senador Wellington. Agora, dia 2 de 
abril, Dia do Autismo, vamos...

Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Lindbergh Farias, a sua presença comovente como 
a de Romário e a de tantos pais, mães, avós e avôs 
– que ali estiveram com suas crianças – fizeram com 
que todos nós pudéssemos compreender a importân-
cia desta iniciativa e desta comemoração e lembrança 
pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Acho 
que fez muito bem o Presidente José Sarney ao dar 
toda a relevância ao ato ali no Salão Negro. Foi um ato 
especial! Percebi que, talvez pelas circunstâncias, ali 
não se pôde ouvir com toda a atenção todas as falas, 
porque havia como que um murmúrio incessante de 
entusiasmo e alegria. As pessoas vinham a V. Exª, bem 
como ao Romário. As crianças quiseram tirar fotografias 
ao lado dos pais que ali estavam, com que dizendo o 
quão importante é ter a alegria de proporcionar boas 

oportunidades a nossos filhos e filhas que, porventura, 
tenham algum problema como a Síndrome de Down. 
Então, meus parabéns a V. Exª e a todos os que tive-
ram a iniciativa, inclusive a de nos convidar para com-
partilhar daquele momento tão especial.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Quero agradecer muito ao Senador Eduardo Suplicy, 
em especial pela presença, pela contribuição a esta 
causa. Muito obrigado.

Senador Paulo Davim. 
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador, 

obrigado pelo aparte. Não tomarei muito de seu tempo. 
Eu quero parabenizá-lo pelo oportuno pronunciamento. 
São pessoas como V. Exª que conseguiram mudar a 
visão da sociedade e o conceito da sociedade sobre os 
pequeninos que nascem com alteração cromossomial 
(cromossomo 21) e que levam a vida irradiando felici-
dades, trazendo felicidade para a sua família, mas que 
também são plenamente felizes, têm uma ampla con-
dição de uma vida feliz se lhes dermos o acolhimento 
adequado, se tivermos uma visão comprometida com 
a profilaxia de problemas ainda em tenra idade, pre-
cocemente, logo ao nascer, como V. Exª bem expôs. 
Então, quero parabenizá-lo pela luta, pela dedicação 
a essa causa, a V. Exª e a tantos outros companheiros 
nossos, pessoas que conseguiram construir no Brasil 
uma visão diferente sobre esse problema, que é muito 
frequente. A incidência é de 1 para cada 800 a 1.000 
nascimentos. Uma incidência dessas já é razão sufi-
ciente para que todos nós tenhamos um olhar diferente, 
um olhar acolhedor, um olhar de naturalidade sobre 
esse tipo de alteração genética. Portanto, vai aqui o 
meu abraço e o meu incentivo para que V. Exª conti-
nue dedicado a essa causa tão humanitária. Parabéns!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Paulo Davim, muito obrigado, suas palavras 
nos comovem. Não fosse essa luta... Agradecendo a 
V. Exª, passo o aparte, primeiro, ao Senador Paulo 
Paim, depois à Senadora Ana Amélia e, em seguida, 
ao Senador Randolfe. 

Quero dizer, Senadora Ana Amélia, que o Se-
nador Paulo Paim e o ex-Senador Flávio Arns, hoje 
Vice-Governador do Paraná, travam uma luta, já há 
muito tempo, pela aposentadoria especial da pessoa 
com deficiência. Ontem, conseguimos aprovar na Co-
missão de Assuntos Econômicos, depois de um ano 
de negociação com o Governo, um projeto que prevê 
a regulamentação de uma Emenda Constitucional de 
2005. Nós vamos ter aposentadoria de pessoas com 
deficiência aos 20, 25 anos de idade. É uma grande 
vitória! E eu não poderia deixar de fazer menção ao 
Senador Paulo Paim e ao ex-Senador Flávio Arns, 
agradecendo novamente, Senador Paulo Paim, o que 
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o Presidente Sarney fez no dia de hoje, ao organizar 
aquela sessão hoje no Salão Negro e fazer uma in-
tervenção bonita como fez, inclusive contando passa-
gens de sua vida pessoal. O Presidente José Sarney 
teve três tios com Síndrome de Down e hoje fez uma 
belíssima, emocionante fala na abertura deste Dia In-
ternacional da Síndrome de Down. 

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Lin-

dbergh, estou inscrito para falar e o tema é exatamente 
este, mas muito para elogiar V. Exª que, ainda ontem, 
na reunião da bancada, procurou-me e disse: “Paim, 
tem de ir lá comigo tal hora, o Presidente Sarney está 
ajudando muito, estamos fazendo um grande evento 
para este dia da Síndrome de Down”. Não pude es-
tar presente porque estava na Comissão de Assuntos 
Sociais, tinha, entre relatoria e autoria, quatro projetos 
e tive de ficar lá para votar. Mas a minha assessoria 
esteve lá, o Luciano – V. Exª o conhece –, que é cego, 
acompanhou tudo. Os melhores elogios que esse even-
to poderia ter ele, que não vê, conseguiu me traduzir. 
E falou muito de V. Exª. Estou aqui com uma fala sua 
que ele ouviu lá e me passou: “O Senador Lindbergh 
lembrou que o dia internacional para os portadores 
de Down é uma conquista do Governo brasileiro na 
ONU”. Veja bem que ele, embora cego, teve consciên-
cia, tomou nota. E elogiou V. Exª também, Presidente 
José Sarney. Relatou-me que esteve presente lá a 
Ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Fa-
lou, naturalmente, do Lindbergh, do Romero Jucá, do 
Deputado Federal Romário e de muitos outros. Eu só 
quero cumprimentá-lo. V. Exª fez bem de lembrar aqui 
o Senador Flávio Arns, que não está mais conosco 
no Senado, mas é Vice-Governador do Paraná. Com 
certeza, ele sabe que V. Exª aqui ocupou esse espaço 
com muita competência. Então, as pessoas com de-
ficiência, todas as pessoas com deficiência do Brasil 
podem saber que V. Exª nos lidera nessa causa. Eu 
tenho a alegria de dizer que participei de parte dessa 
caminhada e, sob a sua liderança, sinto-me contem-
plado. Sou seu soldado nessa caminhada. Parabéns, 
Senador Lindbergh.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Agradeço, Senador Paim, mas devo dizer que V. Exª 
não é soldado, mas nosso líder. Tem uma bagagem, 
um acúmulo nessa área de anos e anos. Agradeço 
demais e quero dizer que vamos trilhar várias outras 
batalhas dessa causa.

Passo a palavra para um aparte a esta mulher 
de fibra: Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Lindbergh, além de ressaltar a importância do 
que aconteceu em relação ao PLC 40, queria também, 

como os demais Senadores, salientar o papel decisi-
vo e relevante do Senador José Sarney, que preside 
esta Casa e tem tanta preocupação com temas sociais 
como este, que trata de uma aposentadoria para os 
portadores de deficiência, quanto da discussão do tema 
crucial para o Senado da República, que diz respeito 
ao pacto federativo. Queria cumprimentar o Presiden-
te José Sarney por estar envolvido pessoalmente nas 
suas prerrogativas de auxiliar essas demandas que são 
da sociedade brasileira. Eu queria dizer, Senador Lin-
dbergh, que, no ano passado, eu tomei a iniciativa de 
pedir urgência para a votação do PLC 40 nesta Casa 
e o Ministro da Previdência, Garibaldi Alves, telefonou-
-me, dizendo que a matéria estava sendo articulada, 
negociada, com entendimentos e articulações entre o 
Governo e os autores da matéria, que, embora o au-
tor já não estivesse mais na Câmara, a negociação da 
matéria estava sendo liderada por V. Exª e por outros 
Parlamentares, inclusive o Deputado Romário, que 
fazia estreia nesta Casa. Eu, então, retirei, a pedido 
dele, a urgência que eu havia requerido e que havia 
sido aprovada, para facilitar esse entendimento. Então, 
fico feliz por ter, modestamente, colaborado para que 
essa iniciativa tenha tido esse desfecho. Agora, tanto 
quanto fizemos ontem com a PEC 5, vamos trabalhar. 
Tenha-me como aliada nessa causa...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Senadora.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... para 
apressar a votação dessa matéria aqui, porque ela é 
da maior relevância. E parabéns a V. Exª por ser pai de 
uma criança que precisa de tanto afeto e de uma edu-
cação que lhe dê, digamos, condições para uma vida 
muito bonita e aos outros pais que estão aqui, como 
V. Exª, envolvidos nessa campanha tão bonita que a 
sociedade brasileira, certamente, está aplaudindo, por 
esse compromisso que V. Exª tem. Cumprimentos, meu 
caro amigo, Senador Lindbergh.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senadora Ana Amélia, muito obrigado. Eu não tenho o 
que falar, porque V. Exª é uma Senadora de muita fibra, 
de muita luta e de muita sensibilidade social. Essa é 
a marca da atuação de V. Exª e agradeço a generosi-
dade e a gentileza de V. Exª.

Concedo o aparte ao meu amigo, Senador Ran-
dolfe, esse jovem, o mais jovem Senador desta Casa.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-
rido Lindbergh, eu quero só destacar que, no final de 
semana, eu estive em Macapá, no I Congresso Ama-
paense sobre Síndrome de Down, inclusive com a pre-
sença de alguns dos protagonistas que V. Exª convidou 
para hoje de manhã. Lamentavelmente, conflitaram, na 
manhã, a reunião da Comissão de Constituição e Justi-
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ça e a reunião sobre o Plano Nacional de Banda Larga 
para a Amazônia, e não consegui estar a tempo para 
o belíssimo evento que V. Exª conduziu. Foi um evento 
que, no meu entender, afirma o princípio de igualdade 
que está no art. 5º da nossa Constituição. O princípio 
da igualdade, muitas vezes, não é interpretado na sua 
alma, que diz: construir a igualdade na desigualdade, 
com os desiguais, na medida em que se desigualam, 
ou seja, construir a igualdade em uma sociedade de 
diversidade, numa sociedade de diferentes. A diferença, 
e me parece que essa é a grande proclamação que V. 
Exª e tantos outros fizeram hoje de manhã, é a causa 
que V. Exª muito bem impõe, aqui, a todos nós, é base-
ada no princípio da construção da cidadania para essa 
parcela da sociedade que é amplamente discriminada e 
rejeitada das políticas públicas. Quero lhe cumprimen-
tar. Siga em frente, porque essa é uma causa não só 
do Congresso Nacional, essa é uma causa não só da 
sociedade brasileira. V. Exª está empunhando a ban-
deira que constitui uma causa humanitária.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Senador Randolfe. Agradeço muito a 
V. Exª.

Cedo o aparte ao Senador Jorge Viana, agrade-
cendo a tolerância do Presidente José Sarney para com 
a minha fala. Depois vou tentar concluir brevemente. 

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro 
colega, confesso que serei breve. Como ouvi muitos 
discursos de pessoas que nos deram uma lição de vida 
hoje contando histórias de suas famílias, pessoas que 
carregam uma vida especial com a síndrome de Down, 
que fizeram discursos curtíssimos, falas bonitas, eu 
queria só cumprimentá-lo. Graças a Deus deu tempo 
de chegar a uma das atividades mais interessantes, 
mais emocionantes que eu vi desde que cheguei aqui 
no Senado, porque ela vem do coração das famílias, de 
pessoas simples, de pessoas de diferentes camadas 
sociais. Ali, contamos com pessoas que doam sua vida 
para ajudar uma família que, às vezes, tem dificuldade 
de lidar com uma criança que requer necessidades es-
peciais, e, na figura deste amigo, que é o Lindbergh, 
Senador, que já me faz ser tão seu admirador, vi uma 
atitude muito concreta. Uma coisa é termos as leis, 
uma coisa é estabelecermos regramentos, mas, para 
lidarmos com esse desafio, que aprendi também que 
não é um problema – e não é mesmo –, é um desafio, 
o bom mesmo é tomarmos atitudes. E essa atividade 
hoje aqui nos animou a todos para que tomemos essa 
atitude. Quero também registrar – foram tantas as pes-
soas importantes – a vinda do João Roberto Marinho. 
A Rede Globo também está tomando uma atitude, 
promovendo mudanças quando, em programas de 
grande audiência pela população, mostra o cotidiano 

de muitas famílias, como é o caso da sua e da de ou-
tros colegas, como o Deputado Romário. Imagine: um 
Senador compartilha a alegria de ter um desafio na 
sua família de uma criança com Síndrome de Down. 
Isso ajuda os outros a resolverem o que entendem ser 
um problema, para aquilo deixar de ser um problema 
e passar a ser uma possibilidade de ter mais e mais 
amor dentro da própria família. Parabéns. Que Deus 
o ajude para que outras atividades como essa, que 
nos ensinam a ser mais gente, sigam acontecendo 
aqui no Senado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Obrigado, meu amigo, irmão, companheiro Jorge Via-
na. Muito obrigado pela presença no evento hoje pela 
manhã e por estas palavras.

Meu Líder Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Sena-

dor Lindbergh, eu quero aqui, inclusive – já que, no 
Brasil inteiro, diversas pessoas nos ouvem –, dar o 
testemunho da sua alegria permanentemente não com 
essa causa, mas com essa vida. Até porque nós con-
versamos muito nos finais de semana, por telefone, e 
todas as vezes em que ligo sou testemunha de que 
você está ao lado da sua filhinha. Em todas as vezes, 
você me diz: “Pinheiro, eu estou aqui em casa. Eu me 
acostumei agora a outra prática. Não tem como eu 
não ficar em casa um período”. Por diversas vezes, ela 
está com você quando estou do outro lado da linha e 
você diz: “Espere aí que eu vou passar para a Maria 
Antônia, porque ela está aqui comigo. Este é o amor 
da minha vida”. Então, isso se espalha e se estende 
e você forma uma família bonita. Você tem o seu mais 
velho, portanto, um garoto. Sei agora que já há um 
terceiro a caminho, ou uma terceira.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Terceira.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Terceira. 
Portanto, completa esse círculo familiar. O testemu-
nho que você dá aqui hoje é muito legal. Todos nós 
ficamos muito emocionados com o que assistimos ali. 
Isso demonstra que, com amor, com carinho, com esse 
apreço familiar, nada do que as pessoas apresentam 
como dificuldade, para essa gente, pode ser obstácu-
lo. Então, fica mais do que provado que o amor tudo 
suporta, com amor tudo se supera, e que o amor tudo 
pode. Parabéns, meu irmão.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu 
agradeço muito, Senador Walter. Eu quero agradecer a 
tolerância da Mesa, Senador Walter, só para encerrar.

Eu falava aqui que o importante é que, mais do 
que uma celebração, nós estamos conseguindo vitó-
rias. Tivemos vitória este ano. No próximo dia 21, nós 
temos que ter mais vitórias.
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A vitória deste ano eu resumiria em três: Dia Inter-
nacional, uma realidade aprovada pela ONU; protocolo 
de saúde, que vai salvar muitas vidas; e o lançamen-
to hoje de um site do Movimento Down, que vai ser 
fundamental. Tem participação da Maria Antônia, que 
é minha esposa, mas é uma batalhadora da política 
e da causa muito mais do que eu. Mas não é só dela. 
É de um grupo que conseguiu fazer esse site, que vai 
ser o ponto de encontro, porque, quando minha filha 
nasceu, eu tive que ir atrás de informações e não as 
achava; outros pais, a mesma coisa. Nesse site, Se-
nador Paulo Paim, Senador Anibal, vamos ter os maio-
res especialistas do País em educação, saúde, vários 
tipos de estimulações, fisioterapia, fonoaudiologia, 
mas também vai ser um lugar do encontro, da troca 
de impressões das famílias e também o espaço para 
o jovem, o adulto Down. É um site acessível. Então, 
veja como isso é importante.

Foi um dia de realizações concretas. Teve apar-
tes – peço só mais dois minutos para encerrar –, que 
foram as homenagens, porque tem as conquistas con-
cretas, mas temos que homenagear quem nos ajuda 
a vencer os preconceitos, a lutar pela inclusão, a lu-
tar contra a discriminação. Muita gente fala tanto em 
preconceito, e acho que teve algumas coisas muito 
importantes nesse caminho. Fizemos homenagem ao 
MetaSocial, Helena Werneck, quando vocês observam 
algumas propagandas que dizem “Ser diferente é nor-
mal” e há uma garota Down, que é a Paula. Aquilo foi 
muito importante. Na novela Páginas da Vida, do Ma-
noel Carlos, da Rede Globo, a personagem Clara foi 
muitíssimo importante. Nós hoje homenageamos o Dr. 
João Roberto Marinho, Senador Paulo Paim, por um 
motivo muito claro, não só pela novela: toda vez que 
vamos à Rede Globo para discutir propagandas espe-
cíficas com pessoas com deficiência, a gente tem uma 
grande aceitação, e sempre surgem materiais muito 
inovadores. São grandes aliados. Eu agradeço muito ao 
Dr. João Roberto por ter vindo aqui. Homenageamos 
vários jovens e adultos que passaram no vestibular.

Essa luta contra o preconceito é permanente; 
contra a discriminação é uma luta permanente; a luta 
pela tolerância.

Eu devo dizer, para concluir, que são muitos os 
casos de discriminação, mas eu, Senador Paulo Paim, 
confesso, tenho que falar do outro lado também: a 
quantidade de gente que aparece para ajudar, queren-
do estar ali, dar as mãos. Eu, na minha história, digo 
que isso tem sido uma presença constante. Tem muita 
coisa boa; tem muitos bons gestos surgindo; tem muita 
gente querendo estimular.

Eu termino, agradecendo essa homenagem das 
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores com todos es-

ses apartes e dizendo que essa não foi uma causa 
que escolhi. Existem causas que a gente escolhe e 
existem outras que a gente ganha na vida. Essa cau-
sa, Senador Casildo, acabou virando uma causa com 
uma força gigantesca na minha vida.

Eu falava, Senador Casildo, com Ives Gandra 
Martins, e encerro, dizendo isto: ele passou um e-mail. 
Ele tem a Daniela, que tem Síndrome de Down e que 
nasceu no dia 5 de junho. Eu falei isso hoje, na sessão.

A Beatriz nasceu no dia 19, uma diferença pe-
quena, de dias de idade. E eu dizia a Ives Gandra: “A 
Beatriz, a Ivy, que é filha do Romário, o Mateus, que 
é filho do Governador Marcelo Déda, e a Daniela, Ives 
Gandra, são figuras que são luzes, porque estão aju-
dando outras crianças”. Nós estamos abrindo um ca-
minho. Elas estão fazendo isto: abrindo um caminho... 
Desculpem-me. Desculpem-me a emoção. Elas estão 
abrindo um caminho para que outras crianças possam 
trilhar um caminho com saúde, com segurança, com 
educação. 

Eu sempre... Agradeço novamente ao Presiden-
te Sarney. Às vezes não gosto de comover-me, mas é 
difícil, porque não é tristeza, é um amor tão profundo 
que nós temos. 

Os senhores podem estar certos: a casa de qual-
quer família em que há uma criança, um jovem ou um 
adulto com Síndrome de Down é uma casa que tem 
muita alegria, que não tem tristeza. Não são problemas, 
é uma vivência diferente, mas com tantos ensinamentos.

Então, queria dizer que esta emoção minha não 
é emoção nem de longe de tristeza, mas a emoção 
do amor do pai e também da certeza dessas vitórias, 
não é, Cássio. Às vezes trabalhamos tanto, Senador 
Casildo, e temos poucas vitórias. É tão bom quando as 
coisas estão acontecendo. Nós estamos empurrando. 
Nós estamos empurrando. Por isso, essas meninas, 
de fato, todas, sei que têm este papel: vão acabar aju-
dando a vida de muita gente.

Presidente Sarney, novamente, muito obrigado a 
V. Exª pelo dia de hoje. Muito obrigado. Já falei, aqui, 
por duas vezes e vou falar pela terceira, inclusive pelo 
seu testemunho pessoal. Três tios. Não é comum isso. 

O Presidente Sarney teve três tios com Síndrome 
de Down. Fez um pronunciamento bonito hoje, con-
tando uma parte da vida que muito poucos conhecem. 

V. Exª abriu esta Casa para a realização dessa 
grande sessão solene, Presidente Sarney. Vou ficar – 
digo aqui – eternamente agradecido a V. Exª pelo que 
fez no dia de hoje. E o fez por essa causa, das pesso-
as com deficiência... 

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – V. Exª 
me permite um aparte?
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Claro. É uma honra.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Eu 
quero dizer que hoje foi um grande dia para o Senado 
Federal pelo que ele representou de humanidade, de 
carinho, de compreensão com as pessoas. Mas esse 
dia não seria realizado se não tivesse a liderança de 
V. Exª à frente dessa grande causa, que eu conheço 
tão profundamente, que me comove até ao falar e, ao 
mesmo tempo, ao presenciar as pessoas que também 
comungam dessa alegria e desse carinho. Porque hoje 
já se sabe que essas pessoas portadoras de Síndro-
me de Down têm desenvolvido o sentimento da afeti-
vidade, que é muito maior que o das pessoas comuns. 
Então, eu me lembro da minha infância e do carinho 
que eu tinha pelos meus tios e do carinho que meus 
tios tinham conosco. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu é que agradeço, Presidente.

Encerro assim; não vou falar mais nada.
Muito obrigado, Presidente Sarney. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Lindbergh Fa-
rias, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Senador João Vicente Claudino, que preside esta 
sessão; Srªs e Srs. Senadores; telespectadores da 
TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, depois de um 
pronunciamento carregado de emoção, de responsabi-
lidade e de compromisso com as pessoas portadoras 
da Síndrome de Down, como fez esse pai amoroso e 
Parlamentar exemplar, Senador Lindbergh Farias, fica 
até difícil trazer os problemas comuns que temos, que 
são relacionados ao quotidiano da vida do meu Esta-
do, da vida brasileira, da vida do seu Estado, enfim, 
da vida de todos nós. Mas essa é a nossa missão, e 
estamos aqui para cumprir esse compromisso.

Eu gostaria de falar, neste momento, lembrando 
que hoje fiz uma visita muito rápida ao coração do meu 
Estado, Rio Grande do Sul, participando da abertura da 
XII Expoagro Afubra no Município de Rio Pardo, uma 
feira que acontece justamente no momento em que 
discutimos o futuro do pequeno agricultor, aquele de-
dicado à agricultura familiar, produtor de fumo, depois 
da decisão da Anvisa, que proibiu a comercialização 
de cigarros com sabor em nosso País.

Não se sabe, como disse o Presidente da entida-
de, Benício Werner, quais serão as consequências des-

sa decisão, Senado Casildo Maldaner. Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores produtores 
de tabaco, e 85% dessa produção são destinados ao 
mercado externo, que, no ano passado, representou 
quase US$3 bilhões em exportação. São 230 mil famí-
lias de pequenos agricultores, da pequena propriedade 
rural, dedicadas a essa atividade. Realmente, as ques-
tões sociais envolvidas nessa área são relevantes. E 
essa é, como tenho dito sempre, a minha preocupação 
como Senadora, como é a sua preocupação, Senador 
Casildo, e a dos representantes do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul.

Tive a honra de acompanhar, a convite, o Ministro 
da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, com quem gos-
taria de me congratular não só pelo que disse nessa 
feira em Rio Pardo, mas também pelo que fez ontem, 
anunciando uma série de medidas, adotadas na hora 
certa, que irão ajudar a agilizar a comercialização do 
arroz não só no Rio Grande do Sul, maior produtor 
nacional, mas também em Santa Catarina, que tem 
uma produção expressiva, para a safra 2011/2012. 
Isso é relevante porque gera economia de recursos e 
dá tranquilidade aos produtores.

Com alegria, concedo um aparte ao Senador 
Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Lembro que, ontem à noite, ao sair do Senado, encon-
tramo-nos e que V. Exª disse: “Estou indo ao Rio Grande 
do Sul, a Porto Alegre, acompanhando o Ministro da 
Agricultura, porque amanhã, pela manhã, estaremos 
em Rio Pardo, no encontro da Associação Nacional 
de Produtores de Tabaco”. Quero me associar à pre-
ocupação de V. Exª. Principalmente nos nossos três 
Estados do Sul, os pequenos produtores, na verdade, 
enfrentam esse problema. Trata-se da subsistência de 
milhares e milhares de famílias, pouco mais de 200 
mil famílias, conforme declinou V. Exª. Concordamos 
com uma transição, feita aos poucos, do tabaco para 
outro tipo de produção. Mas tem de haver um projeto 
arquitetado pelo Governo Federal, pelos governos es-
taduais e municipais, para que, aos poucos, isso possa 
ser alternado. Mas não temos como descuidar da so-
brevivência de milhares e milhares de famílias que se 
dedicam ao plantio do tabaco. Então, essa transição 
tem de ser firme, segura, com projetos, com estrutura. 
Também quero cumprimentá-la pela produção do arroz 
no Rio Grande do Sul, capital da produção de arroz 
no Brasil. Santa Catarina entra nesse contexto, e as-
sim ocorre Brasil afora. Quero cumprimentá-la. E fico 
admirado. Eu até duvidava ontem à noite. V. Exª disse 
que ia ao Rio Grande naquela noite e que voltaria para 
votar e para participar de decisões do Senado Fede-
ral. Olha que estou bancando São Tomé: vi para crer. 
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Está aí V. Exª falando ao Brasil, da tribuna do Senado, 
e participando desta sessão.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Senador Casildo. De fato, foi uma maratona, por-
que chegamos a 1 hora de hoje, dormimos somente 
por quatro horas. O Ministro Mendes Ribeiro Filho e 
eu fomos a Rio Pardo, que fica a duas horas de Porto 
Alegre, pegamos o voo de retorno às 13h30 e chega-
mos a tempo de nos fazer presentes na sessão, no 
horário do expediente, nas votações do Senado. De 
fato, foi isso o que ocorreu.

Agradeço muito a V. Exª, lembrando apenas, Se-
nador Casildo, que, no caso da lavoura do tabaco, há 
um problema sério. Eles são muito organizados, mas 
é preciso um seguro de renda. Os agricultores tiveram 
25% de quebra por conta do granizo. A entidade que já 
opera com isso vai investir R$92 milhões para cobrir a 
perda. Vai ficar numa situação financeira complicada 
a entidade do mútuo, a Afubra, mas o Presidente Be-
nício Werner lembra que essa é uma garantia de que 
os produtores tenham tranquilidade.

Pediu o Dr. Benício Werner que, aqui, no Congres-
so, aprovássemos o Fundo de Catástrofe, que seria 
um caminho adequado para chegarmos a um seguro 
de renda para esses agricultores que sofrem as con-
sequências não só do granizo, como ocorreu no caso 
da lavoura de tabaco, mas também da seca, como se 
deu no caso de outras lavouras no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina, que tiveram um problema gravís-
simo em decorrência de prolongada seca que dizimou 
as lavouras, causando um prejuízo de R$5 bilhões.

Com alegria, concedo um aparte também ao Se-
nador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amélia, serei muito rápido, para não ocupar mui-
to o seu tempo. Primeiro, quero dizer que V. Exª está 
fazendo um excelente trabalho em outras áreas, mas 
principalmente nessa área, na qual V. Exª orienta a 
bancada gaúcha aqui. Quero me somar à posição de 
V. Exª e dizer que, no debate da convenção-quadro, 
foram firmados compromissos. Ninguém, em sã cons-
ciência, vai dizer que quer que as pessoas fumem, 
fumem, fumem. Sabemos da questão da saúde e sei 
também que essa é a posição de V. Exª. Mas, como 
disse o Senador Casildo Maldaner – concordo com S. 
Exª e com V. Exª –, tem de haver uma transição. E a 
convenção-quadro, que aqui aprovamos depois de lon-
go debate, apontou exatamente nesse sentido. Houve, 
inclusive, o compromisso do Governo com essa forma 
de atuar, para evitar que os agricultores, de uma hora 
para outra, tivessem um prejuízo incalculável, porque 
atuam nessa área. Quero só cumprimentar V. Exª. O 
Senador Zambiasi não está aqui, mas tenho a certeza 

de que S. Exª está feliz pela forma competente pela 
qual V. Exª exerce seu mandato. Meus cumprimentos!

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Paulo Paim.

De fato, a questão da reconversão econômica 
para essa área é fundamental, dentro dos parâmetros 
definidos internacionalmente pela convenção-quadro 
do tabaco das Nações Unidas. Várias audiências pú-
blicas foram realizadas, uma em Santa Catarina e 
uma no Rio Grande do Sul, em Camaquã, em que 
milhares de produtores deram depoimentos pessoais 
aos Senadores que foram até lá, Senador Suplicy e 
Senador Cristovam Buarque, que viram de perto a re-
alidade dramática desses pequenos agricultores. São 
agricultores familiares tipicamente de uma agricultura 
minifundiária não só no meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, que é um dos maiores produtores, mas também 
em Santa Catarina e no Paraná.

Então, a reconversão vai ter apoio, sim, mas é 
preciso essa fase de transição e incentivo para os agri-
cultores. Como disse o Governador – aliás, reconheço 
uma grande verdade dita pelo Governador Tarso Genro, 
que estava presente lá –, a reconversão não se pode 
dar com um produto de menor valor, receita e renda 
para o agricultor. Não se pode penalizar o agricultor, 
obrigando-o a produzir alguma coisa que não lhe dê 
renda equivalente ou superior à renda por ele auferida 
hoje por meio do tabaco.

Agradeço imensamente a gentileza a V. Exª, com 
esse aparte.

Eu queria continuar, caro Presidente, lembrando 
que, no caso da comercialização do arroz, que eu vinha 
mencionando, pela atitude do Ministro Mendes Ribeiro 
Filho, serão aplicados R$377 milhões em programas 
de subvenções e leilões que vão garantir o preço míni-
mo do arroz e a competitividade desse setor. Essa era 
uma reivindicação antiga, e o Governo, no momento 
em que atende esse pedido, mostra estar atento às 
necessidades dos produtores rurais, tão castigados 
pela seca e por problemas da comercialização.

O setor agrícola, senhoras e senhores, tem sido 
um dos grandes responsáveis pelo crescimento do 
nosso País nos últimos anos. As exportações de com-
modities, especialmente a soja, alavancaram nossas 
contas externas. O Brasil mostrou a cara e é hoje a 
sexta economia do mundo. Mas o recuo da economia 
da China, principal consumidor mundial desse produ-
to, já fez o preço cair. A nova previsão de crescimento 
do país asiático, segundo o próprio governo chinês, 
deve ficar em torno de 7,5%. Isso mostra que nosso 
País não pode basear a sua economia na exportação 
de matéria-prima. Precisamos de uma indústria nacio-
nal também forte. Mas, exatamente neste momento, 
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estamos testemunhando o encolhimento da atividade 
da indústria, com pouca participação no resultado do 
Produto Interno Bruto. De 2008 até aqui, o consumo in-
terno cresceu pouco mais de 35%. A indústria brasileira 
não acompanhou esse índice e cresceu apenas 12%.

Srªs e Srs. Senadores, este é o resultado de uma 
série de fatores que sufocam a produção nacional: 
uma moeda sobrevalorizada, que facilita a entrada 
de produtos importados; juros muito elevados; custos 
trabalhistas caros e uma tributação exagerada, resul-
tando, por exemplo, no alto preço da energia elétrica, 
essencial para que a indústria produza.

O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
recentemente, em entrevista à Rede Bandeirantes, deu 
dois exemplos para explicar esses custos. No Brasil, 
uma unidade de megawatt/hora custa para a indústria 
US$70. Nos Estados Unidos, as indústrias pagam pelo 
mesmo valor de energia US$20 por megawatt. E isso 
acontece em um País como o Brasil, que têm energia 
hidráulica abundante, limpa e barata.

A mão de obra no Brasil enfrenta excesso de 
tributos: para cada R$10,00 pagos a um empregado 
por hora trabalhada, a indústria precisa gastar outros 
R$22,00. O mais incrível é que isso não é novidade 
para ninguém. Essa é uma situação que se vêm ar-
rastando por muito tempo. Ficou mais caro produzir no 
Brasil do que nos Estados Unidos ou mesmo na China. 
Os produtos brasileiros não conseguem competir com 
os produtos importados. Fica difícil colocar o produto 
nacional nos mercados lá fora e difícil competir aqui 
dentro com a invasão dos importados, de carrinho de 
bebê a máquinas agrícolas. Uso aqui o exemplo do 
carrinho de bebê, que custa lá fora R$500,00; no Bra-
sil, o mesmo carrinho custa R$1.849,00.

Nossos concorrentes estão muito preparados 
para entrar no nosso grande mercado, de alto poder 
aquisitivo. Aproveitam-se da isenção de impostos dada 
por alguns Estados brasileiros para colocarem os pro-
dutos importados dentro do nosso País ou usam uma 
forma ainda mais nociva, como empresas chinesas 
que estão enviando ao Brasil calçados chineses não 
acabados. São feitas peças para montagem aqui. Esse 
material, que recebe uma taxação menor do que o 
sapato pronto e acabado, chega ao País pelos portos 
de Santa Catarina e do Paraná e descem para as pe-
quenas empresas do interior do meu Estado do Rio 
Grande do Sul, que já agoniza pela competição desleal 
na área do setor coureiro calçadista.

A importação do cabedal, parte superior do sa-
pato, cresceu no Brasil oito vezes, de 2009 para 2011. 
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) explicam ainda mais. Nos últimos 30 anos, a pro-
dutividade da indústria de transformação brasileira caiu 

15%. A China, senhoras e senhores, somou um cresci-
mento da produtividade nos últimos 30 anos de 808%!

Reconheço os esforços da equipe econômica, 
que tem atendido de forma pontual as necessidades 
da indústria nacional.

No Senado, na Comissão de Assuntos Econô-
micos e na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, estamos discutindo com empresários, com 
Governadores e com o Ministério da Fazenda a Re-
solução nº 72, que trata da cobrança diferenciada de 
ICMS sobre importados.

Os encargos da previdência já foram barateados 
para alguns setores, e as exportações começam a ser 
desoneradas.

Mas essas são medidas que apagam o incêndio 
do momento. O Brasil não pode continuar sendo o país 
do atalho, que procura sempre chegar ao objetivo final 
eliminando etapas e, por isso, queimando oportunida-
des de crescimento sustentável e contínuo.

Não podemos nos iludir com os resultados posi-
tivos das medidas de emergência e perder, mais uma 
vez, a oportunidade de adotar uma política industrial 
séria. Não vamos resolver o problema empilhando me-
didas provisórias nas mesas de votação do Senado, 
tema tão comentado no dia de hoje.

Estamos fazendo isso há anos e o resultado está 
ai. É preciso dar prioridade ao setor de produção de 
insumos de utilização generalizada. Uma política que 
firme a intenção de reduzir os custos nas etapas ini-
ciais das complexas cadeias industriais, como a ener-
gia elétrica, por exemplo.

O papel do Senado, Srªs e Srs. Senadores, é 
voltar a discutir a reforma tributária e tentar desonerar 
setores que podem baratear a nossa produção. Outro 
caminho é o investimento em educação e treinamento 
dos nossos trabalhadores, como a China e a Coreia 
do Sul fizeram nas últimas décadas.

É um trabalho complexo, mas trará resultados 
mais duradouros e de longo prazo. Só assim podería-
mos reduzir os custos de produção.

O que falta ao Brasil é um projeto de futuro para 
a Nação. Se hoje agirmos somente conforme as ma-
rolas ou tsunamis, não vamos muito longe. É preciso 
mapear as condições do mar que vamos navegar e 
adotarmos uma política de produtividade.

A política de concentrar recursos, adotada hoje 
pelo Governo Federal elimina possibilidades de in-
vestimentos nos Municípios e Estados e fere o pacto 
federativo.

Essa fome de tributos, que encarece nossos pro-
dutos internamente e tira competitividade internacional, 
deixam rastros no interior do Brasil. Em cada viagem 
que faço ao meu Estado, o Rio Grande do Sul, recebo 
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inúmeras pedidos de Municípios com problemas por 
conta da concentração excessiva de tributos no caixa 
do Governo Federal. Acredito que não é diferente com 
nenhum dos Municípios visitados pelos caros colegas 
Senadoras e Senadores.

No último final de semana, por exemplo, estive em 
Santa Rosa, região noroeste do meu Estado, o berço 
nacional da soja e um dos mais importante polos me-
talmecânico do País voltado para a agricultura. Esse 
Município sofre com as perdas pela excessiva carga 
tributária e uma logística deficiente. 

Santa Rosa precisa recuperar estradas e pontes, 
efetivar o transporte ferroviário, sonha com melhorias 
no aeroporto regional e com irrigação para a agricul-
tura. E, se não bastasse, a seca ainda quebrou a safra 
de verão, deixando pesados prejuízos.

Os comerciantes e industriais do Município de 
Santo Ângelo, na região das Missões, onde também 
estive durante o fim de semana, lembram que, durante 
muitos anos, a reforma tributária esteve na pauta do 
Congresso. Mas nada saiu até agora do papel. Diferen-
ças programáticas e regionais impediram o consenso 
em torno de uma proposta completa. 

O que o empresariado pede é um sistema tri-
butário eficiente, que vai desde a arrecadação justa 
dos impostos até a excelência do investimento públi-
co, passando pela divisão de recursos entre os entes 
federados.

E a gestão pública, caro Presidente, cada vez 
mais está buscando eficiência para, com menos, fa-
zer muito mais.

Aliás, uma pesquisa da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro mostrou um retrato das administra-
ções municipais. Um quinto das cidades brasileiras 
começou o ano de 2012 com dívidas, sem receita para 
cobrir os gastos. Alguns Municípios têm problemas ad-
ministrativos, mas outros sofrem com a falta de verbas.

A discussão de um novo pacto federativo, iniciativa 
oportuna e inadiável, feita pelo Presidente desta Casa, 
José Sarney, e que agora volta à agenda do Senado, 
com a presença de uma comissão de notáveis, pode 
equilibrar essas contas.

O não cumprimento desse pacto federativo está 
asfixiando os Municípios. E devemos lembrar que é no 
Município que o brasileiro vive, é no Município que as 
necessidades se apresentam, é no Município que os 
impostos são pagos.

O Brasil têm exemplos positivos de trabalhos sé-
rios no setor público, especialmente nas prefeituras. Se 
olharmos os resultados desta pesquisa da Firjan, vamos 
ver que muitos prefeitos conseguem lidar com o dinhei-
ro público com clareza, honestidade,responsabilidade, 
transformando verbas em melhorias concretas.

Setenta e cinco por cento das cidades do Rio 
Grande do Sul têm administração financeira boa ou 
excelente E faço questão de destacar aqui a cidade 
de Guaporé, que ganhou avaliação superior se compa-
rada a índices nacional e estaduais. O Prefeito Carlos 
Spiller, o Antoninho, do Partido Progressista, .admi-
nistra o Município como uma casa, não faz dívidas se 
não tiver receita.

Guaporé é uma cidade, Sr. Presidente – estou 
concluindo –, de 23 mil habitantes que, graças às contas 
bem administradas, conseguiu melhorar a infraestrutura 
do Município e investir em creches. É um Município de 
economia diversificada, onde prevalece uma produçao 
de confecções de roupas íntimas e também de jóias. 

Isso é contribuir para um custo Brasil possível, 
para mudar a cara do nosso País.

De exemplos como estes, de administração cor-
reta e comprometida com a responsabilidade com o 
gasto, é que precisamos para acabar com um mal que 
corrói o Estado Brasileiro e também encarece o custo 
Brasil: a corrupção.

O programa Fantástico do último domingo, na Na 
Rede Globo mostrou com todos os detalhes a cadeia 
produtiva da corrupção. O que vimos nos 22 minutos 
de reportagem foi um desfile de falta de respeito e de-
boche ao cidadão brasileiro que paga impostos.

Cobrança de propina na compra de produtos para 
o Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro que podem chegar até 30%.

O pior, Sras. e Srs. Senadores, é que este tipo de 
reportagem não é novidade. Não é a primeira e lamen-
talvemnte não será a última. Quantas vezes teremos 
que parecer surpresos com crimes como estes e mais 
uma vez discutir este problema?

É preciso punir não apenas os servidores públi-
cos que aceitam propina, mas também, funcionários 
e donos dessas empresas, os corruptores, que tratam 
do dinheiro público com descaso e desprezo.

O Projeto de Lei nº 6826, de autoria do Poder 
Executivo, está na Câmara dos Deputados desde 2010 
e prevê a punição das empresas que praticam o crime 
do ágio e pagamento de propinas em contratos com 
empresas públicas. Além disso, o trabalho de apura-
ção de uma CPI é essencial e também prerrogativa do 
Congresso, para investigar fraudes em todas as esfe-
ras. Roubar dinheiro da saúde é um crime hediondo e 
exige punição exemplar.

Um país corrupto é aquele que têm instituições 
fracas, mal administradas, que abre espaço para desvio 
de dinheiro e fraudes administrativas. O Brasil ocupa a 
posição 73 na lista de 180 países corruptos no mundo, 
segundo a ONG Transparência Internacional.
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Não eliminar este mal é negar a capacidade 
que os trabalhadores brasileiros têm de construir um 
país forte.

Aceitar a corrupção é negar a capacidade que a 
maioria dos brasileiros têm de levar este País a me-
lhores posições nos rankings mundiais, não apenas 
os econômicos, mas as listas de países mais justos 
e preocupados com a maior riqueza de uma nação: a 
sua própria população.

Muito obrigada, sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Concedo a palavra, como Líder, ao Sena-
dor Lauro Antonio.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, venho, hoje, à tribuna 
desta Casa, para prestar contas da quinta visita técnica 
da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do 
Nordeste, que foi realizada na segunda-feira desta se-
mana, em Sergipe. Lá, pela primeira vez, desde o início 
das reuniões itinerantes pelos Estados de abrangência 
da Sudene, estiveram presentes dez Senadores. E essa 
foi uma demonstração clara do fortalecimento do co-
legiado e da sua preocupação com os problemas que 
afligem nossa região, além de ser uma manifestação 
inequívoca de união e empenho na busca de soluções 
efetivas para o desenvolvimento do Nordeste.

Esse mesmo propósito ficou evidente com as 
presenças do nosso Governador Marcelo Déda; dos 
Prefeitos Edvaldo Nogueira, de Aracaju; de Dona Ione 
Sobral, de Laranjeiras; além de vários outros prefeitos 
dos Municípios sergipanos. Estiveram presentes tam-
bém a Presidenta da Assembleia Legislativa, Angélica 
Nascimento; os Deputados Federais André Moura, Va-
ladares Filho e Almeida Lima; Secretários de Estado, 
além de diversas lideranças.

Sem dúvida, os temas discutidos são palpitan-
tes e, em verdade, comuns aos Estados da região. As 
questões ligadas ao uso múltiplo das águas do Ca-
nal de Xingó, por exemplo, contemplam não apenas 
Municípios sergipanos, mas também dois Municípios 
baianos. E, do lado alagoano, existe um projeto seme-
lhante, chamado Canal do Sertão. Além do aproveita-
mento múltiplo das águas do lago de Xingó, outro tema 
que foi discutido com bastante empenho na busca de 
soluções para os problemas que afligem o semiárido 
foi: a “bacia de irrigação” e a viabilidade de perenizar 
alguns rios, o que possibilitará a manutenção, durante 
todo o ano, da fonte de água para a população, para 
seu uso diário, para irrigação, para a piscicultura, po-
dendo ainda ser utilizada para pequenos e médios 
empreendimentos.

O turismo, com certeza, é um dos setores que 
mais geram empregos, renda e divisas para os Muni-
cípios. É por isso mesmo que essa verdadeira indús-
tria sem chaminé é uma das soluções factíveis para a 
diminuição da pobreza extrema que aflige um percen-
tual considerável da população no interior nordestino 
e para melhorar a qualidade de vida da nossa gente.

A questão da malha aérea foi bastante discutida 
por ser um problema existente em todas as cidades 
da região; não apenas a falta de voos regionais, mas 
o alto custo desses voos, que dificultam o acesso dos 
turistas ao deslocamento rápido de uma cidade para 
outra. E, como não falar da construção da ponte sobre 
o “velho Chico”, ligando o sul de Alagoas ao norte de 
Sergipe; e da outra ponte, ligando o sul de Sergipe ao 
norte da Bahia, integrando o nosso litoral e levando 
desenvolvimento a toda essa região?

A interiorização do turismo, com o estímulo e o 
apoio à criação de empreendimentos voltados ao tu-
rismo rural, surge como uma importante ferramenta 
para fomentar o desenvolvimento dos Municípios onde 
eles estiverem instalados, dinamizando a economia 
local com a valorização da cultura da região, impe-
dindo dessa maneira a migração das famílias para os 
grandes centros em busca de empregos e de melhor 
qualidade de vida.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Um aparte, Se-
nador.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Pois não.
O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Senador Lauro, 

gostaria de parabenizá-lo, primeiro, pela iniciativa de 
convidar uma comissão da qual V. Exª faz parte, a do 
Desenvolvimento Regional, que tem como Presidente 
o Senador Benedito de Lira e como Vice-Presidente o 
Senador Wellington Dias, do Piauí. Tive oportunidade, 
nessas cinco audiências pelo Brasil, de participar da 
primeira, em Sergipe, onde temas relevantes foram 
abordados, como o que V. Exª acaba de citar. E é im-
portante que V. Exª venha à tribuna dar conhecimento 
disso não somente ao povo de Sergipe; ao povo de 
Sergipe por um aspecto, mas ao povo do Brasil. Qual 
aspecto? De vez em quando, eu me encontro, Sena-
dor João Vicente, com um suplente, no aeroporto, em 
algum lugar, Senador Pedro Taques, e o sujeito fala 
assim comigo: “Oi, tudo bem, colega?” Fico olhando 
para ele, tentando ver se ele nasceu em Macarani, no 
interior da Bahia, e se estudou comigo, por estar me 
chamando de “colega”. “Você estudou comigo onde?” 
“Não, eu passei no Senado”. Porque, normalmente, 
dificilmente um suplente passa aqui quatro meses, até 
pela exiguidade do tempo, e o tempo é adversário dele, 
e diz o que veio fazer. E, muitas vezes, são manda-
tos de oito, de quatro anos. Mas V. Exª – e aqui quero 
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fazer um parêntese, Senador Wellington – veio para 
cá e, nesses quatro meses – usando uma expressão 
que gostamos na academia –, tocou o terror. V. Exª foi 
ágil, conquistou, agregou, fez amizades. V. Exª é um 
empresário vitorioso. E V. Exª tem toda a autoridade 
do mundo para falar em turismo rural, para discutir o 
turismo do Brasil, para discutir iniciativas e incentivos 
para que outros façam a mesma coisa, para discutir 
o Nordeste. V. Exª está falando da nossa malha aérea 
mal distribuída, com espaço fechado para quatro com-
panhias, para sermos obrigados a ouvir, por exemplo, 
como quando saio de noite daqui e chego ao Espírito 
Santo; o avião da TAM aterrissa, e a moça diz: “Obri-
gado pela preferência”. Preferência o caramba! Só tem 
vocês! Que negócio de preferência? “Obrigado por ter 
escolhido a Gol”. Não escolhi nada de Gol. Só tinha a 
Gol! Tinha que haver um microfone para podermos falar 
lá de dentro também. Então, fica todo mundo revolta-
do. Uma malha rodoviária de quatro empresas! V. Exª 
está correto. O empreendimento, a Fazenda Boa Luz, 
onde foi feito esse evento... E eu duvidei que fosse ali. 
Eu pensei: esses caras vão inventar. Vai ser feito esse 
negócio onde? Dentro desse tubo d’água aí? E lá ha-
via, Senador, o salão de convenções. Eu nunca vi um 
empreendimento como aquele de Sergipe, a Fazenda 
Boa Luz. Não tenho necessidade de rasgar seda para 
V. Exª, pela sua coragem. Sabe por que coragem? 
Porque, hoje, um brasileiro se anima a ir para Miami. 
E o Brasil já perdeu essa tara pelos Estados Unidos, 
porque, antigamente, era uma tara ir para Miami, ir 
para Orlando e tal. Ele perdeu isso, mas é obrigado a 
ir, porque é mais barato ir para Orlando do que ir para 
Sergipe. É mais barato ir para Orlando, para Miami, 
do que ir para o Piauí. Eles cobram R$800 e, para o 
Piauí, eles querem R$1.500. Então, o brasileiro já se 
desencantou. Antigamente, esse encanto pelos Esta-
dos Unidos, Senador Wellington, era igual ao encanto 
dos nossos nordestinos, que os nossos pais e avós 
tinham com São Paulo, lembra? Há trinta, quarenta 
anos, o nordestino era tão invocado com São Paulo 
que alguns achavam que nem existia céu; que, quan-
do eles morressem, eles iriam para São Paulo, de tão 
doidos que eram com São Paulo. A mesma coisa com 
os Estados Unidos. Então, quando eu vi aquilo lá, a 
coragem daquele empreendimento... O País é tão rico, 
o Nordeste é rico! Temos essa geografia que Deus nos 
deu. E V. Exª, com a sua família, teve coragem. V. Exª 
é autoridade no turismo rural. A roda está inventada. 
O Ministério do Turismo tem que ir lá copiar V. Exª. A 
roda está inventada. E as discussões que foram feitas! 
E, aí, V. Exª conhece tecnicamente para falar o que se 
deve fazer, falar sobre uma nova legislação, consertar 
uma legislação. Por exemplo, V. Exª paga lá o quê? A 

sua energia é paga igual a cidade de Laranjeiras. É 
como se fosse uma cidade. V. Exª está no campo. Tinha 
que haver energia rural para incentivar V. Exª a melho-
rar o empreendimento e outros a entrarem na mesma 
coisa. Precisamos acabar com essa cultura de que 
empresário, no Brasil, é bandido. Então, tecnicamen-
te, o Senador Wellington, que vai aparteá-lo, porque é 
Vice-Presidente desta Comissão, deve falar algumas 
coisas técnicas com V. Exª. Mas eu estou falando do 
que os meus olhos viram; eu, que sou encantado com 
o turismo. E, se nós tivéssemos juízo, a maior indústria 
deste País não seria o mármore, o granito, nem minério. 
Nossa riqueza aqui é o turismo. Seria a maior indústria 
deste País, porque, com R$15, você cria um emprego 
no turismo. Para se criar um emprego na indústria, é 
preciso R$300 mil. E ainda tratamos mal o turismo no 
Brasil. Aliás, eu quero encerrar, dizendo que o Brasil é 
o único País no mundo em que o turismo é um penduri-
calho do comércio. Aqui, não se tinha sindicato patronal 
do turismo. Ainda não sei se está definido. Vou até per-
guntar para o Dr. Nelson. Aqui, o turismo é pendurado 
no comércio. Eu nunca vi isso na minha vida! Arrastado 
pelo comércio. V. Exª veio aqui, mostrou isso, fez uma 
audiência pública maravilhosa; o que foi falado das 
autoridades que lá estavam, a atenção chamada até 
para coisas pequenas. Eu mesmo vou convocar aqui a 
Infraero e tive essa ideia lá. Como é que um cidadão, 
hoje, pode andar de avião, graças a Deus, se eles não 
renovassem e melhorassem o serviço de ônibus? Ia 
quebrar todo mundo, porque todo mundo pode viajar 
de avião. Um pobre pode vir para o Sarah Kubitschek 
de avião, mas, se atrasar o voo, ele não tem dinheiro 
para almoçar no aeroporto, porque uma coca-cola cus-
ta R$10; uma água, R$5. Do outro lado da rua, custa 
R$1; lá dentro, custa R$5. Um pastel, lá dentro, custa 
R$7; lá do outro lado, R$0,50. Quem autorizou esses 
preços exorbitantes dentro do aeroporto? “O aluguel é 
alto”. Se ele não pode pagar o aluguel, não vá para lá, 
mas o consumidor não tem que pagar. V. Exª está de 
parabéns! Parabéns pela sua família, parabéns pelo 
empreendimento, parabéns pela Boa Luz. O Senador 
Wellington disse, no começo do discurso: “Nunca foi 
tanto Senador num evento desses. Eu não sei como é 
que Laurinho conseguiu”. Eu disse: “Guiado por uma 
boa Luz”. Se V. Exª fosse o meu suplente, eu deixava 
V. Exª ficar um ano no mandato, porque eu ia morar 
dentro da Boa Luz. Parabéns a V. Exª!

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Obrigado, 
Senador Magno Malta, pelas suas palavras carinhosas. 
Isso cria mais força ainda para continuarmos na luta, 
buscando empreender cada vez mais no nosso País.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?
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Meu querido Lauro Antonio, primeiro, ao saudar V. 
Exª, quero saudar aqui todo o povo sergipano, todo o 
povo nordestino, o do Espírito Santo, de Minas Gerais, 
enfim, com os quais tivemos o privilégio de estar nesse 
período. Primeiro, quero registrar um milagre: nosso 
Senador Zeze Perrella, em Sergipe, fez o compromisso 
de deixar de fumar, viu, Senador João Vicente?

O Sr. Magno Malta (PR – ES. Fora do microfo-
ne.) – As carteiras de cigarro estão comigo, as duas. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – As car-
teiras de cigarro ele entregou para o Senador Magno 
Malta. Vamos ver se vai cumprir agora.

O Sr. Magno Malta (PR – ES. Fora do microfo-
ne.) – Vamos ver se ele foi guiado por uma boa luz. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É verda-
de. Mas eu quero aqui ressaltar a importante mobiliza-
ção que V. Exª fez. Destaco aqui o trabalho do Eduardo 
Amorim, porque lá atrás havíamos discutido a possibi-
lidade dessa agenda em Sergipe. E V. Exª, que, com 
muita maestria, mobilizou os Senadores. Tínhamos lá 
11 Senadores, além de Deputados Federais. Esteve 
presente o Governador Marcelo Deda, o Vice-Gover-
nador, o Presidente da Assembleia, Deputados Estadu-
ais, Prefeitos, como o Prefeito Edvaldo, de Aracaju, e a 
Prefeita Ione, de Laranjeiras, essa bela cidade histórica. 
Tivemos ali um momento especial, com empresários, 
com trabalhadores, com entidades do trade turístico, 
tratando de uma pauta riquíssima, uma pauta impor-
tantíssima para o Brasil, colocada no foco Nordeste, 
ou seja, o turismo. Aliás, quero parabenizá-lo. Hoje, 
abri a pauta desta semana da Comissão de Assuntos 
Econômicos, e está lá o projeto de V. Exª, já propondo 
o incentivo para o turismo na questão da energia. Eu 
quero aqui parabenizá-lo e dizer que estaremos jun-
tos trabalhando no sentido de ter um diferencial. Não 
tem cabimento querermos que a energia paga para 
uma atividade urbana tenha a mesma razão de uma 
atividade, por exemplo, de empreendimento rural, em 
que se empregam nativos, pessoas que estão ali pro-
duzindo, criando ovelha, criando cavalo, criando gado, 
plantando cana de açúcar, enfim, cuidando de peixe, 
cuidando de coisas que são essenciais. Encantou-me 
a possibilidade de ver o potencial que tem Sergipe e 
o Brasil na área do turismo rural. Creio que, se tiver-
mos as regras adequadas, se tivermos o tratamento 
adequado, teremos condições de gerar muitos empre-
gos, muitos empreendimentos nessa área, e V. Exª vai 
contar comigo. A aviação regional, que foi lembrada 
aqui pelo Senador Magno Malta, para sair da minha 
querida Teresina e ir para Aracaju, há a necessidade 
de vir a Brasília para ir para Aracaju. Ou seja, é impos-
sível que, dentro de uma mesma região que se quer 
desenvolvida, não exista um sistema que integre tudo: 

portos com aeroportos; o interior dos Estados com as 
capitais, com as maiores cidades, com as regiões que 
têm maior potencial; transporte rodoviário – ônibus 
urbanos, interurbanos e interestaduais – a esses ae-
roportos; em metrô; enfim, alternativas que permitam 
o desenvolvimento desse potencial. Destaco, ainda, 
nosso compromisso como canal de Xingó. Estamos 
abraçando – a Comissão – a defesa do canal de Xingó, 
gerando emprego e renda, tanto pelo lado de Sergipe, 
como da Bahia e de Alagoas. Então, quero ressaltar 
o quanto fiquei feliz. E não posso terminar aqui sem 
dizer do carinho, da forma simples, correta e alegre 
como fomos recebidos por V. Exª e por todas as lide-
ranças. Participamos do aniversário de Aracaju. Tive 
o privilégio de ver uma festa com milhares de pessoas 
animadas, brincando e comemorando; outras, sendo 
homenageadas no aniversário da cidade. Momentos 
de oração, momentos de homenagens, momentos de 
festa. Eu quero me congratular com Laranjeiras, com 
Aracaju, com o povo sergipano, por meio de V. Exª, e 
dizer da satisfação que tenho de conviver este período 
aqui com V. Exª, que é uma pessoa querida no Esta-
do, pude perceber isso por onde andamos. Saiba do 
nosso compromisso com as causas que V. Exª abraça. 
Muito obrigado.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Sr. Presi-
dente, muito obrigado.

Eu o chamo de Presidente, Senador Wellington 
Dias, porque é nosso Presidente da Subcomissão de 
Desenvolvimento. Fiquei muito feliz com sua presença 
muito importante. Foi importante nós nos conhecermos 
mais. Há um ditado que diz: “Viaje ou more para se 
conhecer.” Então, foi muito importante estarmos todos 
juntos lá em Sergipe. Muito, muito importante.

Completando.
Por meio do Turismo Rural, qualificam-se produ-

tos, roteiros e destinos turísticos com o olhar voltado 
pra a sustentabilidade, qualidade e competitividade; 
promove-se a diversificação da oferta turística, apóia-
-se e incentiva-se a formatação de novos produtos e 
serviços turísticos, como hotéis fazenda e parques te-
máticos rurais, com foco na segmentação e em novos 
nichos de mercado. Contudo, para que esse impor-
tante segmento turístico se desenvolva no Nordeste 
e no Brasil fazem-se necessárias algumas ações. E 
pensando na promoção ao estímulo dessa atividade, 
apresentei dois projetos de lei que visam o fomento 
do turismo rural. Mesmo antes de serem apreciados 
nas comissões, esses projetos já repercutiram positi-
vamente em diversas entidades que militam em prol 
do desenvolvimento dessa área.

Agora há pouco, recebi, em meu gabinete, repre-
sentantes do Idestur, Instituto de Desenvolvimento do 
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Turismo Rural e Equestre e da Associação do Turismo 
Rural no Distrito Federal, que vieram dar todo apoio 
aos projetos. 

Para finalizar, gostaria de agradecer, do plenário 
desta Casa, a todos os presentes à visita técnica da 
Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, pela 
participação efetiva nos debates, tão importantes na 
busca de soluções efetivas para os problemas enfren-
tados em nossa região e para afirmar, mais uma vez, 
que a união realmente faz a força e que juntos encon-
traremos a saída para darmos uma melhor qualidade 
de vida ao nosso povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Colocamos dois requerimentos em votação.
Em votação o Requerimento nº 173, de 2012, do 

Senador Randolfe Rodrigues, que solicita autorização 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para desem-
penhar missão de representação nos dias 26 e 27 de 
março de 2012, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a fim de presidir a audi-
ência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito 
do ECAD, em São Paulo, e reunir-se com represen-
tantes da classe artística para colher subsídios para 
a conclusão do relatório dessa CPI no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Em votação o Requerimento nº 174, de 2012, 
da Senadora Lídice da Mata, que solicita autorização 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para desem-
penhar missão de representação no dia 26 de março 
de 2012, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a fim de participar de audiência pú-
blica da Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Pela ordem, Senador Lauro.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Eu quero agradecer e re-
gistrar a presença aqui do nosso Prefeito de Nossa 
Senhora do Socorro, Fábio Henrique, segunda maior 
cidade de Sergipe, e parabenizar o Município pelos seus 

144 anos, completados na semana passada, quarta-
-feira, na mesma semana em que houve o aniversário 
de Aracaju, que completou 157 anos.

Muito obrigado.
Muito obrigado, Fábio Henrique.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – A Mesa também se congratula com o aniversário 
de Nossa Senhora do Socorro. Temos uma cidade com 
nome semelhante no Piauí: Socorro do Piauí.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Pela ordem.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer o regis-
tro da nossa preocupação, Sr. Presidente, com relação 
à transposição dos servidores de Rondônia, que está 
para acontecer, e não acontece. 

Quero fazer um pedido, em especial à nossa Mi-
nistra do Planejamento: que nos ajude com brevidade 
a resolver esse problema. Falo isso em nome do Go-
vernador Confúcio Moura, que está aqui em Brasília no 
dia de hoje, pedindo que o Ministério do Planejamento 
possa agir com mais celeridade para que a transpo-
sição dos servidores do Estado de Rondônia possa 
acontecer no tempo mais curto possível. 

Esse debate já vem se arrastando há anos, desde 
2009, quando nós aprovamos aqui essa lei. A normati-
zação e várias questões estão sendo debatidas e não 
se efetiva. A população do nosso Estado, os nossos 
servidores têm uma cobrança diária conosco em re-
lação a essa questão.

Portanto, fica aqui o nosso pedido ao Ministério 
do Planejamento para que dê celeridade e atenda o 
nosso Governador, atenda a bancada federal não só 
do Senado, mas também da Câmara, pois estamos 
todos apreensivos com a demora da concretização 
da transposição dos servidores de Rondônia para os 
quadros da União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Como orador inscrito, concedo a palavra 
ao Senador Wellington Dias. (Pausa.)

Chamo o Senador Anibal Diniz como orador ins-
crito. (Pausa.)

Passamos ao próximo. Senador Walter Pinheiro 
como orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, 
nesta noite de hoje, me irmanar às iniciativas importan-
tes que a nossa Comissão de Agricultura desta Casa, 
presidida pelo Senador Acir Gurgacz, tem adotado, 
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principalmente no que diz respeito ao debate sobre as 
condições para o financiamento da produção e para o 
atendimento aos médios e pequenos agricultores do 
nosso Brasil que, ao longo desse período, têm trata-
do dessa questão de maneira, eu diria até, sofredora. 
É fundamental que atentemos para isso, levando em 
conta o que significou, para uma parcela de peque-
nos e médios agricultores do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, enfrentar um longo período de estiagem ou, 
para os pequenos e médios agricultores do sudeste 
brasileiro, enfrentar um processo de chuva, portanto, 
de enchentes, o que foi também vivenciado, recente-
mente, pelo Estado do Acre.

A política dessa relação de convivência e, eu di-
ria até, de ações perenizadoras na convivência com a 
seca, diferentemente desses dois extremos – a seca 
no sul e a enchente no norte –, nós temos, Senador 
Taques, a permanente convivência com a seca no nor-
deste, em particular na Bahia. Portanto, a atitude da 
nossa Comissão de Agricultura aqui do Senado é no 
sentido de debater, tanto com o Ministro da Agricultu-
ra como com o Ministro do Desenvolvimento Agrário 
e, é óbvio, também com o Ministro da infraestrutura, 
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, 
medidas e políticas perenizadoras a serem adotadas. 
Mas a ação emergencial tem de ser implementada 
até para dar respostas, tanto do ponto de vista dos 
alimentos quanto do principal alimento, a água, que é 
importante para o consumo humano e animal.

A nossa Comissão abriu também as portas para 
que o novo Ministro do Desenvolvimento Agrário, De-
putado Federal Pepe Vargas, possa vir à Comissão a 
fim de dialogar conosco, não só apresentando os seus 
desafios, numa continuidade da gestão ali iniciada 
pelo Deputado Afonso Florence, como também já nos 
trazendo posições firmes em relação a esses nossos 
pleitos. Refiro-me exatamente a esse socorro que vai 
desde a adoção de políticas, cumprindo o que rege o 
Plano Safra, portanto o seguro safra para aqueles que 
perdem a sua produção, como também na possibilidade 
de abertura de um crédito extraordinário que nos leve 
a socorrer essa gente. Até porque, meu caro Senador 
Paulo Paim, muitos não poderão receber o seguro sa-
fra, porque não plantaram. A situação inicial, inclusi-
ve, estava tão ruim, que não foi possível sequer jogar 
a semente na terra. E hoje há o agravamento dessa 
situação. Portanto, será necessária essa ação de so-
corro com o seguro safra, da ação de abastecimento, 
com água e alimentos, e uma ação estimuladora para 
atravessar essa fase com novos créditos. 

Então, é fundamental que nós discutamos isso 
com esses três Ministérios. É claro que o Ministério da 
Ação Social, o MDS, deve ser também acionado para 

que nós tenhamos a oportunidade de, utilizando os 
programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, pen-
sarmos na possibilidade de antecipação de parcelas 
e até, quem sabe, no financiamento de outras ativida-
des nessas regiões. 

É extremamente marcante, eu diria assim, a es-
tiagem na Bahia este ano; tem chocado a todos nós. 
Eu tenho recebido, a todo momento, apelos, Senador 
Eunício, V. Exª que conhece isso também, de diversos 
companheiros nossos, de prefeitos. Vou estar, inclusi-
ve, na próxima sexta-feira, na região de Brejolândia, 
onde o Governador entregará estradas. Portanto, eu 
gostaria muito que, como resultado desse trabalho 
da nossa Comissão de Agricultura e até da Comis-
são de Desenvolvimento Regional, em um dos pleitos 
apresentados pelo Senador paraibano Vital do Rêgo, 
tivéssemos condição de levar para essas cidades não 
só respostas, mas efetivamente ações.

Eu creio que, neste momento, é fundamental que 
esses aportes sejam apresentados, para que os pre-
feitos possam agir no sentido de socorrer essa gente. 
Amanhã, inclusive, à tarde, nós teremos uma reunião, 
a pedido do Governo da Bahia, com a Presidência do 
Tribunal de Contas da União, para resolvermos uma 
pendência da nossa companhia, a Cerb, que cuida da 
instalação de poços artesianos, que cuida da constru-
ção de sistemas simplificados. Que a gente tire uma 
querela, como a gente sempre fala no nosso Estado, 
e, portanto, resolva, de uma vez por todas, essa trava, 
permitindo que, com a saída desse empecilho, a nos-
sa Cerb possa, em conjunto com a Codevasf, realizar 
diversos convênios e aplicar recursos.

A Codevasf, na Bahia, está liberando cinco mil 
cisternas para a região noroeste do Estado, que é a 
região de Irecê, muito mais conhecida como território 
do Irecê. A Codevasf tem buscado mover-se no senti-
do também de chegar com o provimento de água para 
atender a determinados sistemas, poços que secaram 
ou até aguadas e açudes que não contêm mais uma 
gota d’água. Mas é fundamental que, nesse esforço, 
a gente também vá pensando o caminho da frente, a 
linha seguinte, o passo adiante.

Também, ainda neste mês de março, nós aguar-
damos a assinatura do convênio do Governo do Estado 
da Bahia com o Ministério da Integração Nacional, no 
valor de R$168 milhões, para que esta empresa que 
citei aqui agora, a Cerb, possa construir sistemas sim-
plificados, portanto, atendendo à demanda, equipan-
do poços, perfurando novos poços, atuando em todo 
o Estado da Bahia.

Além disso, nós também temos, com o Gover-
no, duas outras frentes de que necessitamos muito do 
Governo Federal. A adutora ali na região também de 
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Irecê e, particularmente, ali no açude em Mirorós, que 
é importante, algo em torno de quase 200 quilômetros 
de adutora, perfazendo um total de quase R$180 mi-
lhões. E a nossa expectativa, Senador João Claudino, 
é que tenhamos já a possibilidade de anunciar para 
aquele povo da região a execução dessa obra num 
curto espaço de tempo.

Há 15 dias, estive na região com o governador, 
que já sinalizava a possibilidade da terceira etapa, 
concluir isso com 12, 13 meses de obra. É fundamen-
tal que esses recursos sejam repassados para que 
entreguemos ao povo daquela região e aos que estão 
em torno de Mirorós, aos irrigantes e também para o 
sistema de abastecimento de água, portanto, para a 
produção e para o consumo tanto humano quanto ani-
mal, que a gente tenha a possibilidade de liberação 
desses recursos.

E a segunda grande obra – aí, obviamente, es-
tou separando essas duas, levando em consideração 
que a adutora do algodão já está em franco andamen-
to e, portanto, não haveria necessidade de nenhuma 
cobrança – é um sistema de abastecimento de água 
muito importante para nós, que é utilizando o Aquífero 
Tucano, o Projeto Nordeste, abastecendo uma região 
inteira no nordeste baiano. Nós já executamos a primei-
ra etapa, com R$75 milhões. E a nossa expectativa é 
que mais R$150 milhões possam ser liberados. Essa 
obra do Aquífero Tucano deve atender a uma região 
com população superior a um milhão de pessoas. É 
óbvio que alguém pode achar que é um número ex-
pressivo, mas, territorialmente, é muito extensa essa 
área. Então, vamos ter atendimento em pequenos 
sistemas, sistemas simplificados, atendimento às ci-
dades. E é muito importante para nós essa obra por 
conta da perenização do sistema de abastecimento 
de água em todo o nordeste baiano. Essa obra, no 
seu final, deve representar investimentos na ordem 
de quase R$600 milhões – volto a insistir – por conta 
da extensão territorial.

Tenho feito aqui, de forma até insistente, esse 
apelo ao Governo Federal por conta das dificuldades 
que enfrentamos no nosso Estado, mas quero lembrar 
que esse semiárido baiano, que representa algo em 
torno de 70% do nosso território, é um sertão produ-
tivo, meu caro Paulo Paim.

No momento em que a água bate, vê-se o sertão 
ficar verde; vê-se nos olhos do agricultor a alegria. E a 
região, como um todo, pulsa de alegria, na medida em 
que se tem a produção, em que se têm as condições 
efetivas para a comercialização circular da mercadoria 
e também, obviamente, para a força da economia local.

Então, é muito importante para nós que essas 
medidas sejam adotadas urgentemente. Como disse, 

vou estar amanhã, às 16 horas, no Tribunal de Contas, 
para tirar esses empecilhos. Não há nenhuma irregula-
ridade. Alguém pode estar perguntando-se: o Tribunal 
de Contas da União?

O Tribunal de Contas da União deu um parecer 
acerca de uma modelagem de convênio, que, por si-
nal, aumenta o nível de fiscalização, a adoção de um 
fator, portanto queremos continuar fazendo isso. Mas 
o parecer do Tribunal de Contas é no sentido de que 
a nossa Cerb não pode continuar fazendo esse tipo 
de convênio. Então, queremos discutir com o Tribunal 
qual é o tipo de convênio que ele recomenda ou que 
aceita, para que consagremos esse convênio com a Co-
devasf e para que tenhamos a liberação dos recursos, 
para, de uma vez por todas, tanto com a Codevasf, no 
Estado da Bahia... A Codevasf tem sede em Juazeiro, 
em Bom Jesus da Lapa; tem outra sede, inclusive, na 
região do feijão, lá na região de Irecê. O convênio é 
para que a Codevasf também possa agir – e a Cerb 
– e ir espalhando sistemas simplificados ou sistemas 
com poços artesianos ou cisternas. Enfim, não importa 
a forma, o que importa, agora, é a ação, para que, de 
uma vez por todas, haja condições para o atendimento 
dessa população e para uma política de convivência 
com a seca, e não uma política permanentemente de 
assistência social.

Ainda nessa linha, quero, mais uma vez, aqui, 
fazer um apelo à Chesf, a Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco. A nossa gloriosa Chesf nos orgulha 
muito, pelo que representa, mas está precisando acele-
rar, meu caro Paulo Paim, o processo de instalação de 
linhas de transmissão. Nós fizemos um esforço enorme 
para atrair para esse sertão produtivo, na Bahia, para 
essa região semiárida a energia eólica.

A Bahia deve ter, até 2014, 52 parques eólicos. 
Para essa região isso é uma redenção. É a chegada da 
energia e a chegada também de impulsos na economia.

A Chesf precisa agora nos brindar com a linha de 
transmissão, correr com isso. Então, vamos entregar 
os parques eólicos, inaugurar essas torres, o cataven-
to, como diz o nosso sertanejo, portanto, catando do 
vento a energia, mas precisamos colocar uma ponta. 
Não adianta o catavento ficar rodando lá, girando, e a 
gente não ter oportunidade de ligar isso. Então, esse 
é o momento em que se somam as iniciativas para 
atender a todas essas demandas do nosso sertão pro-
dutivo baiano, que atravessa um dos piores momentos 
de estiagem de sua história. Esse é um dos momentos 
mais dramáticos dos efeitos da seca na Bahia, pelo 
menos, nos últimos trinta anos.

Então, é importante que essas medidas sejam 
adotadas para que a gente tenha oportunidade efetiva 
de atender o povo baiano, de socorrer esse sertanejo 
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e de dar-lhe uma esperança, um caminho, uma alter-
nativa, uma saída.

Portanto, fica aqui o nosso apelo.
O Governador Jaques Wagner viria a Brasília 

hoje, mas não foi possível; teve que adiar. Aqui, não 
só eu como também a companheira Lídice da Mata, 
o Senador João Durval... É importante lembrar isto: o 
Senador João Durval, que continuamos a chamar de 
Governador – Governador João Durval –, foi o Go-
vernador, Senador João Claudino, que mais sistemas 
de água, sistemas simplificados de poços artesianos, 
instalou na Bahia.

Olha que já fizemos, com o Governador Jaques 
Wagner, sistemas, já rodamos a Bahia inteira, mas 
ainda não conseguimos chegar à marca alcançada 
pelo Governador João Durval Carneiro, homem que 
se preocupou muito com o sertanejo, até porque tam-
bém sertanejo.

Portanto, tanto o Senador João Durval, como a 
Senadora Lídice e eu estamos aqui empenhados nes-
sa caminhada, para que, de uma vez por todas, con-
sigamos chegar nesse momento com o socorro, mas 
também nesse momento chegar com medidas pereni-
zadoras, medidas que levem ao sertanejo a certeza de 
que nós vamos encontrar um caminho não para acabar 
com a seca; seca não se acaba. Está ali o nosso De-
putado Paulo Lustosa, que é, hoje, Secretário do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, portanto, conhecedor 
profundo, estudioso dessa matéria, que pode falar 
com muito mais propriedade do que eu. Mas saiba, 
meu caro Paulo Lustosa, que esse é um discurso que 
muita gente, durante muito tempo, empregava. Aliás, 
o erro não foi só verbalizar essa questão.

Lembro-me de que eu sempre reclamava que 
todo mundo dizia que o Dnocs era o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas. Mas não existem 
obras contra a seca! Tem que haver ações de con-
vivência com a seca. Nós não vamos acabar com a 
seca. O Piauí, do nosso Senador João Claudino, que 
está presidindo a Mesa, vai continuar convivendo com 
o semiárido. Temos de ter políticas para convivência 
com essa região, a não ser que alguém esteja preten-
dendo dar um giro, que não sei como, Paulo, no meio 
ambiente, de maneira que possamos trazer algo do 
polo, ou até inverter os polos aqui no Brasil. Isso não 
é possível. Portanto, isso já está feito. Cabe, agora, ao 
homem a consolidação, a elaboração e a ação con-
creta de políticas de convivência com a seca, dando 
essa esperança a esse batalhador.

Sei que estou falando para Senadores que conhe-
cem o tema. Mas é algo que sempre nos anima. Sou 
filho de um sertanejo velho que migrou para Salvador. 
Toda vez que encontro, Senador João Claudino, alguns 

desses sertanejos, fico olhando como essas pessoas 
são bonitas, porque, mesmo diante das dificuldades, 
elas estão ali, firmes. Não existe hora ruim. Levantam, 
todos os dias, com esperança de que sempre, ao nas-
cer do sol, algo irá acontecer de novo. Sempre espe-
rançosas, batalhadoras. Portanto, essa gente merece, 
por parte de nós, um empenho muito maior, para que 
possam não conviver com a expectativa da esperança, 
mas verdadeiramente que a esperança se instale na 
vida dessas pessoas.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Quero parabenizá-lo, Senador Walter Pinheiro, 
pelo brilhante pronunciamento. É o sentimento também 
que vivemos no Piauí hoje: conviver, criar estruturas 
e políticas cada vez mais eficientes, que façam esse 
homem nordestino, tão forte, conviver com mais faci-
lidade com as condições de nosso semiárido.

Pela Liderança, concedo a palavra ao Senador 
Pedro Taques, como Líder do PDT.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, rapidamente, falarei sobre dois 
temas.

Em primeiro lugar, quero dar a notícia ao cidadão 
do Estado de Mato Grosso de que amanhã, quinta-feira, 
na Comissão de Infraestrutura desta Casa, atenden-
do um pedido por mim elaborado juntamente com a 
Senadora Lúcia Vânia, do Estado de Goiás, faremos 
uma audiência pública para debater a chamada Fico 
– Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. 

Essa ferrovia, por demais importante para os Es-
tados de Goiás e Mato Grosso, chegará a Rondônia e, 
com certeza, chegará até o Pacífico. A primeira parte 
dessa ferrovia ligará a divisa de Goiás até a cidade de 
Água Boa e depois a Lucas do Rio Verde, no médio 
norte do Estado de Mato Grosso. 

Para essa audiência pública de amanhã, nós 
convidamos o Dnit, a Valec e o Tribunal de Contas em 
razão de pendências junto à Corte de Contas na admi-
nistração da Valec. Portanto, nessa audiência pública, 
nós resolveremos as dúvidas que ainda existem a res-
peito da Fico – Ferrovia de Integração do Centro-Oeste.

O segundo tema diz respeito à Defensoria Pú-
blica da União. 

Existe uma proposta de emenda à Constituição, 
capitaneada pela Senadora Vanessa Grazziotin e ou-
tros Senadores – eu sou um signatário também dessa 
proposta de emenda à Constituição –, aqui denomina-
da PEC nº 82, de 2011. Essa proposta de emenda à 
Constituição busca alterar o art. 134 da Lei Fundamen-
tal da República para conferir às Defensorias Públicas 
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da União e do Distrito Federal a chamada autonomia 
funcional e administrativa, bem como a iniciativa de 
sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabe-
lecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O objetivo, Sr. Presidente, da mencionada PEC é 
conferir à Defensoria Pública da União o mesmo trata-
mento já dispensado às Defensorias Públicas estadu-
ais, que gozam da falada autonomia administrativa e 
funcional desde 2004, por ocasião da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de 2004.

Frise-se, Srs. Senadores, que, por se tratar a 
Defensoria Pública de uma instituição una e indivisí-
vel, deve haver isonomia de garantias entre seus di-
versos ramos.

Quais são esses ramos, Sr. Presidente? Defen-
soria Pública dos Estados, hoje já dotada dessa au-
tonomia. Defensoria Pública da União e Defensoria 
Pública do Distrito Federal ainda não estão dotadas 
dessa autonomia necessária para a concretização dos 
direitos fundamentais previstos na lei fundamental.

É importante destacar, Srs. Senadores, o relevan-
te papel a que se destina a presente PEC. Isso porque 
tal proposta de emenda vem corrigir uma inconstitu-
cionalidade perpetrada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004. 

Explique-se, Sr. Presidente, o poder constituinte 
originário, aquele que criou a Constituição de 1988, 
dispôs, em seu art. 134, o seguinte: “A Defensoria Pú-
blica é instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a de-
fesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma 
do próprio art. 5º”, da Lei Fundamental.

Da redação do caput do art. 134, resta patente o 
caráter uno da Defensoria e que o legislador originário 
quis conferir à instituição a prerrogativa a esse predi-
cativo. Sendo assim, afigure-se clara a inconstituciona-
lidade, a omissão advinda da Emenda Constitucional 
nº 45, que, ao acrescentar o § 2º ao falado art. 134, 
atribuiu, sem razão, autonomia funcional e administra-
tiva apenas ao ramo estadual da Defensoria Pública. 
Não há motivo jurídico, não há motivo razoável para 
deixarmos de lado a Defensoria Pública da União e a 
Defensoria Pública do Distrito Federal. 

De outro lado, necessário ressaltar, Srs. Sena-
dores, que a Defensoria Pública da União é institui-
ção fundamental para a implementação e a prática 
da cidadania, possibilitando o acesso à Justiça para 
parcela considerável da população brasileira, sabida-
mente pobre.

Apesar do pequeno número de defensores fe-
derais, cerca de 480, Sr. Presidente, a DPU realizou 
mais de um milhão de atendimentos no ano de 2010, 
trabalho que é fruto da abnegação dos defensores, 

vez que lhes faltam, muitas vezes, condições básicas 
para cumprir sua função constitucional de prestar as-
sistência jurídica à população carente, atuando perante 
a Justiça Federal, a Justiça trabalhista, eleitoral, mili-
tar, bem como frente aos órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, por exemplo, Incra, INSS, 
Caixa Econômica.

Nesse ponto, é de se dizer que, a par de existirem 
atualmente 481 defensores públicos federais, existem, 
no País, 7.970 advogados públicos federais para de-
fender a União. Repito: 7.970. Além disso, temos 1.698 
membros do Ministério Público da União – do qual tive 
a honra, durante 15 anos, de fazer parte deste qua-
dro – e 3.574 juízes do trabalho, 1.775 juízes federais, 
o que revela a urgente necessidade de se estruturar 
efetivamente a Defensoria Pública da União. 

Qual a razão disso? Para que possamos con-
cretizar o direito fundamental ao contraditório e à am-
pla defesa. Não há que se falar em democracia, sem 
igualdade de condições em um processo judicial. Essa 
igualdade de condições se revela na qualidade dos 
defensores e na quantidade que seja razoável para 
fazer frente às suas atribuições. 

Portanto, aqui nós temos uma inconstitucionalida-
de chapada, como se diz no Supremo Tribunal Federal, 
a omissão na realização de concursos para defensores 
públicos. Este número ofende o direito fundamental, a 
prestação jurisdicional que seja razoável.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já desta-
cou a significativa importância jurídico-constitucional e 
político-social da Defensoria Pública, ressaltando que, 
enquanto instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumen-
to de concretização dos direitos e das liberdades de 
que são titulares as pessoas carentes e necessitadas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, registra-se tam-
bém por oportuno que a Defensoria Pública da União, 
em razão desse número, e o Estado brasileiro en-
contram-se em dívida não só com a sua população, 
mas também agora com a Organização dos Estados 
Americanos – a OEA, que, por meio da Resolução nº 
2.656, reconhece o acesso à Justiça, como um direi-
to fundamental, recomendando a adoção de medidas 
que garantam a independência e a autonomia para a 
Defensoria Pública. 

Desta feita, Sr. Presidente, encerro a minha fala, 
dizendo que não há democracia sem que possamos 
permitir ao cidadão mais pobre a concretização des-
ses direitos. 

Antes de ser membro do Ministério Público por 
15 anos, fui defensor público por três anos no Estado 
de São Paulo. Sei concretamente a necessidade de 
instituições como essa, que buscam a concretização 
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da dignidade da pessoa humana no seu sentido moral 
e no seu sentido material.

Eram esses os comunicados que gostaria de fazer 
neste final tarde e início de noite, Sr. Presidente. Não 
há uma democracia sem uma Defensoria Pública que 
seja forte em qualidade, mas também em quantidade. 
Esse é um número que chega a ser risível, tendo em 
vista o número de processos que existem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabenizo V. Exª, Senador Pedro Taques, pela 
amplitude do seu pronunciamento, defendendo a De-
fensoria Pública com estrutura, quantidade e, na ver-
dade, qualidade, que sabemos, por seu discurso, eles 
possuem. Precisa é de estrutura. Eu participei de uma 
audiência pública com V. Exª. De fato, é um desespero, 
porque eles querem fazer mais e não podem porque 
não têm estrutura. 

Parabéns a V. Exª.
Passo, de imediato, a palavra ao Senador João 

Vicente Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Paim, Senadores, eu também venho 
registrar, da mesma forma que fez o Senador Walter 
Pinheiro, a questão da proteção dos nossos agricul-
tores, do Seguro Safra, daqueles que, de maneira tão 
obstinada e com uma fé tão forte, vivem no semiárido 
nordestino, principalmente no nosso Piauí, na Bahia ou 
no Ceará, e que precisam sempre de políticas públicas 
cada vez mais eficientes. Que eles possam conviver, 
de maneira mais justa, com as condições que lhes são 
impostas pela natureza.

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna para tra-
tar do Garantia-Safra, que integra o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o intuito 
de ajudar financeiramente os agricultores residentes 
na área de atuação da Sudene, que abrange o Nordes-
te, o norte de Minas Gerais, o Vale do Mucuri, o Vale 
do Jequitinhonha e o norte do Espírito Santo, região 
majoritariamente semiárida, que sofre perda da safra 
por motivo de seca ou excesso de chuvas. Portanto, é 
um programa de apoio ao agricultor familiar, e não de 
sustento desse agricultor.

Para participar do programa, os Estados, Municí-
pios e agricultores desta região de atuação da Sudene 
deverão fazer a adesão anualmente. Uma vez aderi-

dos ao programa, os agricultores somente receberão 
a ajuda financeira do programa, pago em seis parcelas 
mensais, por meio de cartões eletrônicos disponibili-
zados pela Caixa Econômica Federal, quando o Mu-
nicípio no qual residem registrar perda de pelo menos 
50% da produção de algodão, arroz, feijão, mandioca, 
milho ou outras atividades agrícolas de convivência 
com o semiárido.

Funciona bem em grande parte dos casos. Toda-
via, Srªs e Srs. Senadores, ainda há um longo caminho 
a ser percorrido.

Buscamos informações para entender como fun-
ciona o programa e de que forma podemos contribuir 
para sua melhoria e crescimento. Estas minhas pala-
vras não devem soar apenas como uma crítica sim-
plesmente; quero que ecoem como um alerta para o 
que precisa ser aprimorado.

A Secretaria de Agricultura Familiar, do Ministério 
de Desenvolvimento Agrário, desempenha seu papel 
de forma decisiva na correta condução dos rumos do 
programa. Demonstra, através de seus dirigentes e 
técnicos, boa vontade no processo de reconstrução de 
parâmetros para que o agricultor seja atendido dentro 
de suas reais necessidades.

Trata o procedimento estabelecido na portaria do 
MDA basicamente que: a prefeitura municipal enca-
minha o comunicado de ocorrência de perda e indica 
técnico vistoriador; a Secretaria de Agricultura Familiar 
encaminha então à prefeitura os laudos amostrais que 
devem ser preenchidos; o técnico indicado pela prefei-
tura faz as vistorias e digita os laudos no sistema de 
verificação de perdas do Garantia Safra, informando 
as áreas e as culturas plantadas, se é plantio solteiro 
ou consorciado, e a produção colhida da área plantada.

A determinação da perda média municipal leva 
em consideração a expectativa de produção de cada 
cultura, coberta pelo Fundo Garantia Safra, conside-
rada com base nas médias calculadas a partir de re-
gistros de rendimento médio da produção dos últimos 
10 anos, do IBGE, excluindo, entretanto, os extremos, 
tanto a maior safra atingida como a menor produção 
alcançada nesse período.

De posse das informações de expectativa de pro-
dução, da produção colhida e da área plantada, tudo 
informado pelos laudos técnicos, o percentual da perda 
é calculado. Quando esse percentual de perda é igual 
ou superior a 50%, é feito o confronto com os indica-
dores agroclimáticos fornecidos pelo Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET), e com informações do 
levantamento sistemático da produção agrícola, que 
é fornecido pelo IBGE.

Bem, Sr. Presidente, depois de todas essas in-
formações bastante didáticas – por isso preferi fazer 
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todo o lembrete do Garantia Safra –, depois dessas 
informações fornecidas pelo MDA, fico a me perguntar: 
onde é que está o problema? Por que Municípios que 
sofrem perdas reais estão sem conseguir demonstrá-
-las de forma satisfatória para o Ministério de Desen-
volvimento Agrário?

Faço estas indagações porque convivo com situ-
ações de calamidade dos municípios do meu Estado, 
o Piauí, e vejo o desespero dos agricultores que não 
conseguem ter o rendimento esperado na produção de 
suas culturas, posto que, para eles, que vivem essen-
cialmente da agricultura, qualquer perda vai representar 
um prejuízo concreto na sua sustentação.

Convivo também com o drama dos prefeitos des-
ses municípios que não conseguem ser enquadrados 
nos moldes para recebimento de tal benefício por conta 
de dados históricos ultrapassados.

É do conhecimento de todos que o clima no mun-
do inteiro mudou, e no Piauí não poderia ser diferente. 
Isso pode ser comprovado por qualquer morador de lá, 
pois os períodos chuvosos ao qual estávamos acostu-
mados já não ocorrem na mesma época e frequência 
de 10 anos atrás. Ou seja, em muitos lugares a chuva 
está chegando mais tarde, sem contar quando não 
chega a contento ou quando chega com excesso, o 
que prejudica a colheita da mesma forma.

Uma coisa, Sr. Presidente, é certa. Os dados 
históricos utilizados pelo MDA, e que são repassados 
pelo IBGE, já não correspondem à realidade de muitos 
municípios piauienses. Estão ultrapassados. Falo isso 
porque não consigo justificar a razão pela qual 35 dos 
38 municípios que solicitaram reavaliação dos dados 
de perda para receberem o Garantia Safra, não tive-
ram constatadas mais de 50% de perda na produção 
necessários para o recebimento do benefício. 

E incorporo o pronunciamento do Senador Walter 
Pinheiro ao nosso, por concordar com ele. Muitos dos 
municípios piauienses, Presidente Paim, não é que 
não se chegou a colher, não se consegui nem plantar. 
Esse ano a um sofrimento muito grande no interior.

A ideia do Senador Walter Pinheiro de juntar o 
Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura 
para que unam a política pública, desde a segurança 
social ao apoio e a produção e a convivência com o 
semi-árido, talvez seja o caminho de aperfeiçoamento 
desse programa.

Entendo que exista a necessidade de ser revisto 
o método utilizado pelo MDA para avaliação dos rela-
tórios municipais com extrema urgência. É necessário 
que todos os envolvidos, prefeitos, governos estaduais, 
Governo Federal, por intermédio do MDA, sindicatos 
dos trabalhadores rurais, sociedade civil organizada, 

representantes políticos e os órgãos formadores de 
estatísticas, como o IBGE, INMET e outros, se reúnam 
para analisar alguns dados e propor novos estudos 
para chegarmos a indicadores mais precisos, que de-
monstrem a realidade no campo de nossos Estados.

Além disso, também é preciso que o Governo 
Federal e os Governos estaduais forneçam mais infor-
mações para os prefeitos, sobre como proceder para 
incluir seus municípios no programa de recebimento 
do benefício do Garantia Safra, explicando do que se 
trata e quais os critérios para inclusão, quais as do-
cumentações necessárias – já que a burocracia é ta-
manha para tal –, atenção para a não perda do prazo, 
dentre muitas outras informações que muitos prefeitos 
não têm conhecimento.

Então Sr. Presidente, diante disso, concluo meu 
raciocínio alertando todas as autoridades envolvidas 
da grandiosidade dessa ação do Pronaf, que é o Ga-
rantia Safra. Tenho plena convicção de que o Brasil já 
melhorou bastante em relação ao passado no que diz 
respeito à agricultura, pois realizou e continua realizan-
do altos investimentos nessa área, seja na incorpora-
ção de novas tecnologias para o cultivo agrícola – e 
eu estava, Senador Petecão e Senador Paulo Paim, 
há alguns dias visitando o Peru e vendo, dentre os 
acordos de cooperação internacional, como a nossa 
Embrapa é a cereja do bolo, todos querem o conheci-
mento tecnológico que a Embrapa tem desenvolvido e 
o avanço que tem conseguido nas pesquisas agrícolas 
no País –, seja também em auxílio financeiro ao homem 
do campo, que tira sua renda familiar da agricultura.

O nosso País, em grande parte de sua extensão 
territorial, ainda é essencialmente agrícola, principal-
mente nessa região do semiárido. Da mesma forma é 
a renda tanto dos municípios quanto dos moradores 
dessa região, pois também é do conhecimento de to-
dos que tal renda é oriunda, nesses nossos municípios 
somente do Piauí, do FPM, dos programas de transfe-
rência de renda do Governo Federal, das aposentado-
rias, que é uma renda importante nesses municípios, 
e a renda proveniente da agricultura, principalmente 
da agricultura familiar.

Acerca deste último, para se ter uma ideia de 
quão grande e importante é esse setor para a distri-
buição de rendas do nosso País, de acordo com o cen-
so agropecuário realizado ainda no longínquo ano de 
2006, foi identificado que, em 4,2 milhões de famílias 
brasileiras, as principais atividades econômicas esta-
vam relacionadas com a produção agrícola familiar.

Assim, constata-se que, mesmo cultivando em 
áreas bem menores que as ocupadas pelo agronegó-
cio, a agricultura familiar contribui com a maior parte 
da produção dos alimentos da cesta básica. Já nos 
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dias de hoje, usando dados mais atualizados do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, pode-se constatar 
que a agricultura familiar já produz cerca de 70% dos 
alimentos do País.

Isso significa, Srªs. e Srs. Senadores, que a agri-
cultura e os empreendimentos rurais familiares são 
altamente importantes para o País, quebrando o pre-
conceituoso e conservador conceito de que o agro-
negócio por ser maior e mais “moderno” produz mais.

Dessa forma, quando a renda familiar do ho-
mem do campo não é suficiente e a única garantia de 
salvação financeira lhes é tirada por conta de dados 
desatualizados, então temos a obrigação de intervir.

Portanto Sr. Presidente, o que proponho com 
este meu pronunciamento nada mais é do que alertar 
a todas as autoridades e iniciar o debate sobre este 
tema, que volto a afirmar é de extrema importância na 
vida milhões de brasileiros. A ideia principal é que o ho-
mem do campo não precise desse benefício, partindo 
do pressuposto de que teve uma colheita satisfatória. 
Mas na adversidade que justifique a perda da produ-
ção agrícola e motive o devido pagamento do Garantia 
Safra, que este seja pago justo e igualitariamente a 
todos que tenham a real necessidade de recebimento 
deste alento financeiro. E isso só poderá ser concreti-
zado com a reunião de todos os envolvidos para que 
cheguem a um denominador comum que beneficie 
a todos, ou seja, que finalmente todos os dados que 
delineiam, que baseiam o pagamento desse benefício 
sejam atualizados a contento, que retratem a nossa 
realidade e reflitam a situação de todos os municípios 
envolvidos.

Queria também me referir, Sr. Presidente, ao 
momento de seca que vive o Piauí, uma calamidade 
natural. Fui buscar a quantidade de projetos que trami-
tam no Senado Federal sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil e que foram motivados por calamidades 
naturais que ocorreram em Santa Catarina, no Piauí, no 
Rio de Janeiro, de uma forma mais atual, no próprio Rio 
Grande do Sul, principalmente no Acre, de enchentes. 
E constatei que existem 16 projetos que melhoram e 
aperfeiçoam o Sistema Nacional de Defesa Civil, alguns 
já estão prontos para serem votados e eu mesmo sou 
relator de dois projetos, que, em sua maioria, criam 
um fundo para que esses recursos cheguem de uma 
maneira mais célere na resolução desses problemas. 
Recursos e fundos que são alimentados por deduções 
tributárias ou por doações do Governo ou por partici-
pação orçamentária do Governo.

E era importante que esta Casa... e eu sei que foi 
criado um grupo de trabalho para analisar esses pro-
jetos, mas que a gente avançasse. Avançasse não só 
no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Defesa 

Civil, mas numa resposta de maneira mais rápida. Nós 
ainda temos no Piauí alguns assuntos e problemas a 
serem resolvidos em razão de enchentes que ocor-
reram há três ou quatro anos. E isso deve ocorrer no 
Acre, como deve ocorrer nos outros Estados do Brasil.

Eu acho que é um tema de suma importância, e 
nós temos que dar o valor necessário para que possa-
mos, dentro deste mundo que vive hoje as mudanças 
climáticas, oferecer uma resposta de maneira mais 
rápida à população.

E queria, por último, fazer aqui só um registro. 
Hoje é a posse da nova diretoria do Conselho Fede-
ral de Contabilidade e foi reeleito o presidente, o con-
tabilista Juarez Domingues Carneiro, um amigo que 
tem feito um grande trabalho no Conselho Federal de 
Contabilidade.

É uma instituição que tem se comunicado muito 
bem com a sociedade e desejo a ele e a todos os con-
selheiros de todos os Estados da Federação e o Distrito 
Federal um profícuo trabalho nesses três anos à frente 
do Conselho Federal de Contabilidade, desejando que 
a classe se integre cada vez mais na formação deste 
País cada vez mais justo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador João Vicente Claudino! 
Eu o cumprimento pelo pronunciamento defendendo 
a agricultura brasileira, com enfoque na agricultura 
familiar, tão importante para o emprego e a renda de 
todo o nosso povo.

Antes de chamar o Senador Sérgio Petecão, que 
falará como Líder, eu lerei dois ofícios.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa para compor o Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, 
nos termos dos ofícios das Lideranças partidárias, os 
seguintes Senadores:

LIDERANÇAS INDICAÇÕES

PMDB

PT Humberto Costa

PSDB Cícero Lucena

PTB Gim Argello

DEM

PR Vicentinho Alves

PP

PDT Cristovam Buarque
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PSB

PCdoB Inácio Arruda

PSOL Randolfe Rodrigues

PRB Eduardo Lopes

PSD Sérgio Petecão

PV Paulo Davim

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 6/2012-GLDPOT

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF SF Nº 61/2012 e nos termos 

regimentais, indico o Senador Humberto Costa para, em 
vaga destinada ao Partido dos Trabalhadores compor 
o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Walter Pinheiro,  
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

 
Ofício nº 14/12-GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2012-03-22 

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 66/2012 – SF, indico o 

Senador Cícero Lucena, para integrar a composição 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

 
OF.Nº 49/2011/GLPTB

Brasília, 13 de março de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente e nos termos 

regimentais dirijo-me a Vossa Excelência a fim de in-
dicar o meu nome, Senador Gim Argello, pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, para compor o “Conselho 
da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câma-
ra”, em substituição ao Excelentíssimo Senador João 
Vicente Claudino.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello –  
Líder do PTB.

Of. Leg. Nº 10/2012 GLPR

Brasília.   de março de 2012.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, e em atendimento ao 

Ofício SF nº 58/2012 – Presidência do Senado, de 
10/02/2012, indico para compor o Conselho da Co-
menda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara – 
CDHC o Senador:

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi , Lí-
der do PR no Senado.

Ofício GSAGUR-26/2012

Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar a Vossa Excelên-

cia, e, na qualidade de Líder do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), indicar o Senador Cristovam Buar-
que, para compor o Conselho da Comenda de Direitos 
Humanos Dom Hélder Câmara.

Pela atenção, antecipadamente agradeço e no en-
sejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz,  
Líder do PDT

 
Of. GLPCB nº 20-2012

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Em atenção ao OF. SF nº 62/2012, relativo à 
Resolução nº 14, de 2010, faço a indicação do meu 
próprio nome para compor o Conselho da Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara como re-
presentante do Partido Comunista do Brasil.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda,  
Líder do PCdoB

 
Ofício GSRR nº 30/2012

Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2012.

Assunto: indicação do representante do PSOL no 
(Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara)

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Ex-

celência, informo, tendo em vista o pedido de indicação 
constante do expediente OF. SF nº 71/2012, de 10 de 
fevereiro do corrente, que trata da composição do Con-
selho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara, que comporei o nobre Conselho, uma vez que 
sou o único representante do PSOL no Senado Federal.

Em tempo, renovo a Vossa Excelência meus vo-
tos de consideração. – Senador Randolfe Rodrigues, 
PSOL/AP.
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Ofício nº 5/2012 – GSMC

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Partido Republicano 

Brasileiro nesta Casa, indico meu nome para compor 
o Conselho “Comenda de Direitos Humanos Dom Hél-
der Câmara” (Resolução do Senado Federal nº 14, de 
2010), em substituição ao meu correligionário indicado 
pelo nosso Ofício nº 87, de 2011.

Colho do ensejo para consignar meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

Ofício nº 9/2012-GLPSD

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Ref.: Resposta ao Of. SF. nº 70/2012 – Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício SF nº 70/2012, encaminha-

do ao meu gabinete, comunico que o Senador Sérgio 
Petecão representará o Partido Social Democrático 
– PSD na composição do Conselho da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Kátia Abreu, Líder do PSD.
 

Of. GSPDAV nº 5/12

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 69/2012, datado de 10-

2-2012, indico o meu nome como representante do 
Partido Verde para integra o Conselho da Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – A Presidência designa para compor a Co-
missão do Programa Senado Jovem, nos termos 
dos ofícios das Lideranças partidárias, os seguin-
tes Senadores:

LIDERANÇAS INDICAÇÕES

PMDB

PT

PSDB Cyro Miranda

PTB João Vicente Claudino

DEM

PR Vicentinho Alves

PP

PDT

PSB

PCdoB Vanessa Grazziotin

PSOL Randolfe Rodrigues

PRB Eduardo Lopes

PSD Kátia Abreu

PV Paulo Davim

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 15/12-GLPSDB

Brasília,   de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 76/2012, indico a V. Exª, 

o Senador Cyro Miranda, para acompanhar os proce-
dimentos necessários à realização da edição anual do 
Projeto Jovem Senador.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

 
OF. Nº 48/2011/GLPTB

Brasília, 13 de março de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Excelentís-
simo Senhor Senador João Vicente Claudino para 
compor a “Comissão do Projeto Jovem Senador”, em 
substituição ao Senador Gim Argello.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.,

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do PTB.

 
Of. Leg. Nº 8/2012 – GLPR

Brasília, 15 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, e em atendimento ao 

Ofício SF nº 72/2012 – Presidência do Senado, de 10-
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2-2012, indico o nome do Senador Vicentinho Alves 
para compor o seguinte Colegiado:

PJS – Comissão do Projeto Jovem Senador, 
como TITULAR.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senado Federal.

 
Of. GLPCB nº 21/2012

Brasília, 15 de fevereiro de 2012.

Em atenção ao OF. SF nº 79/2012, relativo ao art. 
17 da Resolução nº 42, de 2010, indico a Senadora 
Vanessa Grazziotin para acompanhar os procedimen-
tos necessários à realização da edição anual do Pro-
jeto Jovem Senador, como representante do Partido 
Comunista do Brasil.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda,  
Líder do PCdoB.

 
Ofício GSRR nº 31/2012

Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, tendo em vista o pedido constante do 
expediente OF SF nº 74/2012, de 10 de fevereiro do 
corrente, que trata da indicação de representante 
do PSOL para acompanhar os procedimentos ne-
cessários para a realização anual do Projeto Jovem 
Senador, informo que comporei a referida Comissão, 
uma vez que sou o único representante do Partido 
no Senado Federal.

Em tempo, renovo a Vossa Excelência meus vo-
tos de consideração. – Senador Randolff Rodrigues, 
PSOL/AP.

 
Ofício nº 6/2012 – GSMC

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Partido Republicano 

Brasileiro nesta Casa, indico meu nome para compor a 
Comissão do “Projeto Jovem Senador” (Resolução do 
Senado Federal nº 42, de 2010, c.c. Ato da Comissão 
Diretora nº 7, de 2011), em substituição ao meu cor-
religionário indicado pelo nosso Ofício nº 88, de 2011.

Colho do ensejo para consignar meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

Ofício nº 8/2012-GLPSD

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Ref: Resposta ao Of. SF. nº 82/2012-Projeto Jovem 
Senador

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício SF nº 82/2012, encami-

nho ao meu gabinete, coloco meu nome a disposição, 
pelo Partido Social Democrático – PSD, para compor 
a Comissão que acompanhará os procedimentos ne-
cessários à realização da edição anual do Projeto Jo-
vem Senador.

Respeitosamente, – Kátia Abreu, Líder do PSD.

 
OF. GSPDAV nº 6/12

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 83/2012, datado de 10-

2-2012, indico o meu nome como representante do Par-
tido Verde para integrar a comissão responsável pela 
realização da edição anual do Partido Jovem Senador.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passo a palavra ao Senador Sérgio Petecão, 
como Líder.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, agradeço ao nosso Presidente Paulo Paim, 
que dirige os trabalhos do Senado nesta noite de hoje.

Eu gostaria de usar a tribuna, primeiro, para fa-
zer dois registros que considero da maior importância 
e, segundo, para falar de um tema que parece até 
que virou novela no meu Estado, que é a situação do 
nosso horário.

Eu gostaria de fazer um registro especial: hoje, no 
Salão Negro do Congresso Nacional, houve a come-
moração do Dia Internacional da Síndrome de Down. 
Participei da solenidade, que contou com a presença 
do Presidente desta Casa, Senador José Sarney. Es-
tava presente o Deputado Federal Romário, pelo qual 
tenho um carinho muito grande, bem como vários De-
putados Federais e Senadores. Também estava ali o 
Ministro da Educação.

Confesso aos senhores que cheguei até a me 
emocionar. Tenho acompanhado, no Congresso, o time 
de futebol composto por Senadores e Deputados Fe-
derais. Já tivemos a oportunidade de visitar algumas 
capitais. Estivemos em São Luís, no Maranhão, e no 
Rio Grande do Sul, sempre realizando eventos para 
angariar recursos para ajudar as Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Brasil.
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O Romário é um ídolo nacional e tem usado o 
seu prestígio, como atleta principal do nosso time, para 
levar as pessoas aos estádios e para ajudar as Apaes. 
Sinceramente, tenho uma admiração muito grande pelo 
Romário. Eu não o conhecia, ou melhor, eu o conhecia 
como jogador de futebol, mas não conhecia esse lado 
emotivo e emocional dele. Ele, que, nesses eventos, 
sempre se emociona, tem uma filha maravilhosa, que 
é a Ivy, que tem 7 anos.

Hoje, eu não estava presente no plenário, mas 
tive a oportunidade de assistir, do meu gabinete, ao 
pronunciamento do Senador Lindbergh Farias, que 
também tem uma filha especial de pouco mais de um 
ano. Quando cheguei ao plenário, o Senador ainda 
estava presente aqui, e tive a oportunidade de dar-lhe 
um abraço. S. Exª fez um belo discurso em favor dessa 
causa tão bonita, que é a luta dessas crianças, que 
muito precisam do nosso apoio, como políticos, como 
cidadãos, como seres humanos. O Senador Lindber-
gh se emocionou, e tive a oportunidade de dar-lhe um 
abraço. Parabenizei-o e chamei-o para que se juntasse 
ao nosso time, porque é uma pessoa que também joga 
futebol. Assim, poderemos rodar todo o Brasil, sempre 
ajudando essa causa tão bonita.

No meu Estado, tenho acompanhado, em Cruzeiro 
do Sul, que é o segundo Município do nosso Estado, 
o trabalho da Apae. Tive a oportunidade de participar 
de uma bela inauguração de uma estrutura que já foi 
construída pelo Prefeito Vagner Sales. Vi a felicidade 
da Srª Karen, por quem tenho um carinho muito gran-
de; ressalto a luta que ela empreende em prol dessas 
crianças de necessidades especiais. Também a D. 
Uvilene não tem medido esforços para ajudar aquelas 
crianças de Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, a nossa Apae é comandada pelo 
Sr. Wellington e também por sua esposa, D. Cecília. In-
clusive, no dia 29, o time do Congresso vai estar em Rio 
Branco. Romário já pediu que fizéssemos uma agenda 
lá, porque faz questão de visitar a sede da Apae de Rio 
Branco. Já conversei com o Sr. Wellington, e vamos fa-
zer lá uma festa. As crianças querem receber Romário 
e vão recebê-lo no aeroporto. Vamos fazer um jogo be-
neficente para ajudar as pessoas que foram atingidas 
pela cheias no nosso Estado. Vários Municípios foram 
afetados. Convidei os colegas Deputados Federais e 
Senadores, para que pudéssemos levar o time até Rio 
Branco e realizar esse jogo que estamos chamando 
de jogo da solidariedade. O jogo será realizado no dia 
29, quinta-feira, às 19h30, no estádio Florestão, que 
é o estádio da Federação.

Também quero aproveitar para agradecer àquelas 
pessoas que estão nos ajudando. Muita gente está em-
penhada em nos ajudar, para que façamos uma festa 

muito bonita, dando nossa contribuição aos irmãos que 
estão precisando – e muito – de nosso apoio. Então, 
ficam esses dois registros.

Quero parabenizar Romário, mais uma vez, por 
esse trabalho maravilhoso ao qual ele empresta seu 
prestígio, para ajudar as crianças especiais do Brasil.

Também cumprimento o Senador Lindbergh, que, 
hoje, fez um pronunciamento maravilhoso e emotivo, 
deixando muita gente emocionada.

Trato de outro assunto, Sr. Presidente. Ontem, 
foi um dia muito triste para mim. Eu estava no plená-
rio e só acreditei no que aconteceu, porque eu estava 
aqui. Tenho pelo Senador Anibal Diniz certo carinho e 
um respeito muito grande. Com o Senador tenho boa 
relação, apesar de estarmos em campos opostos no 
Estado do Acre. Aqui, procuro preservar a melhor re-
lação possível. O Senador apresentou um projeto em 
que pede – inclusive, estou aqui com seu projeto – que 
seja feito um plebiscito para que o povo do Acre se 
manifeste a respeito do horário. Todos nós sabemos – 
o povo acreano e todos os senhores sabem –, já que 
a TV Senado e a Rádio Senado têm uma audiência 
maravilhosa, que, no Acre, já houve um referendo. As 
pessoas que estão nos assistindo no Brasil todo po-
dem perguntar: por que tanta mudança no Acre? Uns 
querem horário velho; outros, não. No Acre, há mais 
de cem anos, vivíamos com duas horas de diferença 
do horário de Brasília.

O então Senador e hoje Governador Tião Viana – 
e aí, sim, caberia o projeto do Senador Anibal – deveria 
ter feito um plebiscito. Tem de se fazer o plebiscito antes, 
para saber se o povo realmente quer fazer qualquer 
tipo de mudança. O Governador, de forma truculenta 
e arbitrária, mudou nosso horário pela Lei nº 11.662, 
de 24 de abril de 2008. Ora, houve uma revolta muito 
grande por parte da população, que não aceitou, de 
maneira alguma, a forma como isso foi feito.

Acho até que poderia ter mudado o horário. Se 
realmente era isso o que queriam fazer, por que não 
fizeram o plebiscito para ouvir o povo? E aí mudaram 
o nosso horário. 

Ouvindo atentamente, Senador Paulo Paim – o 
senhor é um democrata; tenho certeza de que o senhor 
não concorda com isso –, a população, o Deputado 
Flaviano Melo – e aí posso dizer que acompanhei; eu 
era Deputado Federal –, com muita dificuldade, pois 
tivemos debates acirrados naquelas comissões, por-
que foi feita uma espécie de orquestração para que 
esse referendo não fosse aprovado na Câmara, com 
muita dificuldade, com a força do PMDB, Partido ao 
qual o Deputado Flaviano pertence, nós conseguimos 
aprovar o tal do referendo. O referendo aconteceu, o 
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povo foi às urnas e disse que não concordava com o 
horário do então Senador Tião Viana e fez a opção 
de ter o nosso horário de volta. O TRE acatou a deci-
são, veio a Brasília, foi homologada e houve, quando 
chegou ao Senado, uma divergência de interpretação. 
Eu estava na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania com o Senador Pedro Taques, que entendia 
que uma lei não poderia ser rogada através de um 
referendo. Discordei dele, assim como outros juristas, 
mas, como houve um entendimento de que podería-
mos ali selar um acordo para que pudéssemos dar 
celeridade, colocamos o Senador Pedro Taques, que 
elaborou a lei. Essa lei tramitou nesta Casa, tramitou 
na Câmara Federal com certa celeridade. Aprovamos 
essa lei aqui, mas, para nossa surpresa, a lei não foi 
sancionada pela Presidenta Dilma. Até aí tudo bem. 
Fizemos uma articulação, fomos lá, conversamos com 
a Presidenta Dilma, conversamos com o nosso Vice-
-Presidente, que se incumbiu de fazer esse contato 
com o Governo, com o staff do Governo, para mostrar 
a importância de fazer essa lei valer, de fazer valer a 
vontade do povo acreano. Graças a Deus, a Presiden-
ta Dilma apresentou uma lei, que veio do Executivo, e 
deu entrada na Câmara Federal.

Ora, nós achávamos que a situação estava resol-
vida. Agora, com certeza, o Deputado Flaviano Melo e 
os demais Deputados, hoje – graças a Deus! – enten-
deram. Existe o entendimento na maioria da bancada. 
Até aqueles que eram contra esse referendo, depois 
que aconteceu, de forma democrática, aceitaram a de-
cisão do povo. Mas, infelizmente, há alguns que ainda 
não estão conformados.

Então, essa proposta do Senador Anibal – eu 
conversava hoje com a assessoria – pede um ple-
biscito. Ele está totalmente equivocado com o projeto 
dele, porque o plebiscito teria de vir antes do projeto. 
Diz a lei: “O plebiscito é convocado com anterioridade 
ao ato legislativo ou administrativo”. A lei diz isso do 
plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, 
é muito clara. O Senador se equivocou. 

Aqui, no projeto, ele cita no parágrafo único: “Fica 
sustada a tramitação do projeto de Lei nº 3.078, de 
2011”, que é a proposta encaminhada pela Presidente 
Dilma à Câmara Federal. Ora, como um Senador tem 
poder para sustar uma lei que vem do Executivo? Ele 
não tem poderes para isso. Nós não temos poderes 
para isso. 

Então, essa proposta do Senador Anibal, real-
mente, assanhou a casa de cabo no Acre de novo. 
As pessoas estavam aguardando a tramitação desse 

projeto da Presidente Dilma, mas essa proposta do 
Senador Anibal...

Hoje, as redes sociais já se manifestaram de 
forma muito dura. Nós não vamos aceitar, de forma 
alguma, que, mais uma vez, o povo do Acre seja des-
respeitado, até porque o povo já foi às urnas, já disse 
o que quer e quer o horário de volta. 

Agora, o que está em questão é que há muitas 
pessoas – e nós respeitamos – que já estão acostu-
madas com esse horário. Mas a discussão não é quem 
está querendo esse horário e quem não está. Essa 
discussão foi feita antes do referendo. Houve debate 
na televisão, o Governo jogou pesado com toda a sua 
estrutura de mídia, fez mídia, fez festa, fez ato e, lá, 
as pessoas que defendiam a volta do horário velho, de 
uma forma ordeira, de uma forma tranquila, foram às 
urnas e votaram, dizendo que não concordavam com 
a mudança do horário.

Então, sinceramente, eu estou muito preocupado 
com essa proposta. Eu vi aqui o projeto, e, realmente, 
o Senador, ontem, citou e há a assinatura de vários 
colegas Deputados, de vários Senadores. Eu, sincera-
mente, quero crer que esses Senadores que apoiaram 
esse projeto... É só uma questão de apoiar, para que 
ele possa tramitar. 

Eu vou fazer questão de conversar com todos. Nós 
vamos travar esse debate lá na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Vou mostrar para os Senadores que 
não é justo esse projeto, porque ele vai de encontro, vai 
na contramão dos interesses do povo do meu Estado.

Não estou aqui, de forma alguma, desrespeitando 
aquelas pessoas que acham que o horário está bom. 
Tem muita gente, isso é verdade. A informação que eu 
tive é que o Governo fez uma pesquisa, e como tem 
muita gente que está querendo permanecer nesse ho-
rário... É lógico que, se as pessoas estão há mais de 
dois anos ou três anos, salvo engano, nesse horário, 
a pessoa vai se acostumando, mas nós temos que 
entender que houve um referendo. 

Na democracia, não existe, Senador Paim, um 
instrumento mais democrático do que um referendo. 
Como é que ele vai querer um plebiscito? O que nós 
vamos dizer para as pessoas, para que elas vão à urna 
de novo? Ora, se houve um referendo e não serviu 
de nada! “Vamos para a urna porque essa, agora, vai 
valer”. Eu quero saber quantos referendos, quantos 
plebiscitos nós vamos ter que fazer para valer. Então, 
quer dizer que só vai valer quando atender os interes-
ses das pessoas que estão no Governo.

Então, sinceramente, ontem, eu só acreditei na-
quela proposta do Senador Anibal porque eu estava no 
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plenário. Eu levei até um susto, e, hoje, várias emissoras 
nos ligaram, aqui, para saber como está isso, como é 
que deixa de estar; o pessoal lá do Juruá, as pessoas 
que são mais afetadas. Há uma região do Juruá, se-
gundo as pessoas que estudam essa situação, em que 
já cabia até um terceiro horário, porque é lá no extremo 
do meu Estado. Lá, as pessoas, os comerciantes, não 
mudaram. Naquela região de Taumaturgo, Porto Wal-
ter, Restauração, Foz do Breu, eu vi muito relógio em 
que as pessoas não mudaram o horário. As pessoas 
continuam no horário velho, na esperança de que o 
nosso horário volte. Mas, infelizmente, eu não quero 
crer que esse projeto seja mais um instrumento, uma 
forma de tentar, mais uma vez, aqui, sei lá, atrapalhar 
o trâmite. Porque aqui ele pede, segundo o Senador, 
no parágrafo único: “Fica sustada a tramitação do Pro-
jeto de Lei nº 3.078, de 2011”.

Ora, isso é um absurdo! Como é que agora, eu, 
Senador, vou sustar um projeto que vem do Executivo! 
Nós não temos poderes para isso. Se fosse assim, era 
uma maravilha, não é, Senador Paim?

Então, fica aqui o meu apelo ao Senador Aníbal, 
para que ele possa fazer uma reflexão. 

Eu, sinceramente, estou muito preocupado com 
essa situação porque causou, assim, um alvoroço muito 
grande na população. As pessoas estavam esperando 
que nós, aqui, os Deputados Federais, os Senadores, 
fizéssemos cumprir o voto do povo, fizéssemos cum-
prir o que foi decidido através do referendo. Aí chega 
uma proposta aqui, foi apresentada ontem, com certe-
za vai tramitar nesta Casa, querendo que se faça um 
plebiscito agora. 

Então, nós não concordamos. Pode ter a certeza 
de que vamos acompanhar de perto a tramitação des-
se projeto do Senador Anibal. Nós vamos mostrar aos 
Senadores que isso não representa a vontade do povo 
acreano, até porque a vontade do povo acreano já foi 
expressada nas urnas. E, se Deus quiser, nós vamos 
sensibilizar os meus colegas Senadores e também os 
Deputados, porque, com certeza, vai tramitar na Câ-
mara, no sentido de que esse projeto não é o melhor 
para o Acre. O melhor projeto para o Acre é que se 
cumpra o que foi decidido através do referendo.

Por enquanto, era só isso, Presidente Paulo Paim.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Pete-
cão, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente 
Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senadoras e Senadores, venho à tribuna 
para falar de um tema que o Brasil e o mundo, no 
dia de hoje, lembra, eu diria, com tristeza. Refiro-
-me ao Dia Internacional pela Eliminação da Discri-
minação Racial.

Hoje, 21 de março, mais uma vez, nós temos 
que lembrar a importância da luta permanente no 
combate a todo tipo de preconceito. Veja bem, Sr. 
Presidente, que hoje também é o Dia Internacional 
da Síndrome de Down. Veja bem, Sr. Presidente, 
que hoje também é o Dia Mundial da Poesia. E aí eu 
entendo, Sr. Presidente, que esses temas acabam 
interagindo uns com os outros, porque o poeta é o 
inimigo da discriminação. O poeta é um defensor da-
queles que têm a síndrome de Down. O poeta, com 
certeza, Sr. Presidente, faz da sua vida e da forma 
de escrever e de falar uma construção romanceada, 
buscando somente o bem.

Por isso é que eu digo às vezes, Sr. Presidente, 
que há quem diga – e eu repito – que Deus fala pelo 
coração dos poetas, pela pena dos poetas. Pelas suas 
poesias rolam lágrimas, risos; pela alma vagante, no-
turna, dos aflitos; pelo cruzar de palavras, estrofes, 
nos sonetos, nas licenças poéticas, que mesmo sem 
rimas pintam a existência do homem, sua realidade, 
sua caminhada, enfim, o seu andar.

Poesia lembra a primavera. Poesia lembra o meio 
ambiente, lembra a flor. Uma flor de corticeira, uma flor 
de aguapé, uma flor de laranjeira, uma vitória-régia, 
acácia menina, parede de florais, mulher, querência, 
por que não dizer, menina flor. Poesia, poema, aurora 
febril, que todas as manhãs, como pássaros, voa em 
direção à cancela dos olhos pedindo passagem para 
o novo dia. Um novo dia de paz. Um novo dia sem 
preconceitos. Um novo dia em que a gente respeite 
as pessoas com deficiência.

Poesia que faz sonhar, cantar, amar. Que faz da 
amizade uma escolha. Que faz ter sede de vida e acre-
ditar num país em que as crianças e os idosos façam 
parte das rimas, da alegria e da felicidade.

A poesia está presente em tudo. Por que não 
lembrar aqui O Navio Negreiro, de Castro Alves, na 
sua luta, via sua pena e sua criação, contra os pre-
conceitos. Enfim, a poesia está presente em tudo. É 
só termos disposição para olharmos ao nosso redor, 
para nos encontrarmos com o nosso eu, nem que 
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seja por um minuto, Senador Vicente Claudino. Essa 
é a história.

Por exemplo, repito aqui: o Poeta dos Escravos, 
Castro Alves, recitava seus versos para gritar o sofri-
mento dos cativos, dos negros, para gritar liberdade, 
liberdade, liberdade. Quem são os cativos de hoje? 
Onde hoje estão os navios negreiros de Castro Alves? 
Onde está a verdadeira liberdade tão falada, desfral-
dada em bandeiras por todos nós?

Creio que todos sabem que o direito à não dis-
criminação integra os direitos humanos e os direitos 
fundamentais. Ou seja, a distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência 
ou origem, nacional ou étnica, que tenha por objetivo 
ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em condições de igualdade, enfim, dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais nas es-
feras política, econômica, social, cultural ou qualquer 
outra esfera da vida pública, fere diretamente os direi-
tos humanos, os direitos fundamentais.

Não discriminar parece uma coisa tão simples 
de se fazer. Muitos dizem e batem no peito: “Eu não 
sou preconceituoso, não discrimino ninguém”. Será 
que é assim mesmo? Os dados e as estatísticas aqui 
no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, nas Forças 
Armadas, na área privada, nas universidades, nos pre-
sídios, mostram que não é bem assim.

Muitas vezes, quando a gente vai olhar bem no 
fundo, há um ranço enraizado, e ele aparece. Pode ser 
através de um olhar de desdém; pode ser através de 
um sinal que se faz para outra pessoa quando se quer 
fazer referência alguém, ferindo-a ou tentando feri-la, 
porque a mim ninguém fere. Eu sou negro com muito 
orgulho, sim, senhor, como acho que quem é branco 
tem que dizer: “Eu sou branco, sim, senhor”. Quem é 
índio tem que dizer: “Eu sou índio, sim, senhor, e qual 
é o problema?”. Quem é cigano tem de dizer: “Sou ci-
gano, sim, senhor. Qual é o problema?”.

Mas, enfim, pode ser por meio de uma palavra ou 
expressão “inocente”, como “denegrir”. Muitas vezes, 
as pessoas, sem sentir, usam o termo “denegrir”. Essa 
palavra é usada com referência a alguém que teve sua 
imagem desacreditada. Ela tem uma conotação pre-
conceituosa, basta ver o que diz o dicionário: “denegrir 
é tornar negro, enegrecer, escurecer”.

Sr. Presidente, nos dias de hoje, Senador Clau-
dino, a discriminação adota muitas faces e caminha 
desde os grupos radicais neonazistas até as atitudes 
que ferem a nossa Constituição.

Enfim, a discriminação pode ser muito explícita, 
mas também pode ser velada. De qualquer modo, é 
discriminação!

A situação dos negros no Brasil estampa a dis-
criminação: os negros são os mais pobres, os menos 
escolarizados, recebem os menores salários quando 
empregados – quando empregados – e constituem a 
maioria esmagadora dos trabalhadores lançados na 
informalidade, na linha do salário mínimo, ou no de-
semprego.

A discriminação racial e intolerâncias correlatas 
continuam a ser um dos maiores problemas dos direi-
tos humanos no mundo. Não só no Brasil, no mundo!

Eu sei, essas coisas já foram muito faladas aqui. 
Basta ver o tempo que o Estatuto da Igualdade Racial, 
de nossa autoria, levou para ser aprovado. Quase 20 
anos de debate para aprová-lo, e até hoje não foi re-
gulamentado. 

Aliás, o Estatuto da Igualdade Racial foi pensa-
do e elaborado a partir da triste constatação de que o 
mundo ainda precisa estipular direitos aos discrimina-
dos, a fim de que esses sejam respeitados e possam 
viver e envelhecer com dignidade.

Quando o Estatuto foi pensado, logo no seu início, 
incluía o sistema de cotas. Ele incluía, a fim de que fos-
sem corrigidas as desigualdades raciais que marcam 
a realidade brasileira e que têm origem nos menores 
níveis de educação dos negros; não foi aceito. Ele falava 
num percentual de cotas nos partidos políticos; não foi 
aceito. Ele falava num percentual de cotas no serviço 
público; não foi aceito. Ele falava num percentual de 
cotas nas escolas técnicas; não foi aceito.

O Brasil é um país multicultural e multirracial. 
Claro que é, mas o retrato dessa bonita aquarela não 
está estampado nas universidades; também não está 
estampado no mercado de trabalho, principalmente 
no primeiro escalão.

Dados do Ipea, largamente apresentados aqui, 
em diversas ocasiões, atestam a diferença dos indica-
dores sociais, que atinge, e muito, o povo negro. Mes-
mo assim, o sistema do Estatuto, onde ele fortalecia a 
política de oportunidades iguais foi rechaçado.

Bem, Sr. Presidente, é fato que a luta é árdua, 
mas não estamos cansados e vamos fazer ainda, como 
eu diria, o bom combate.

Sr. Presidente, o Estatuto, embora não tenha sido 
ideal, foi transformado, em 20 de julho de 2010, na Lei 
12.288, sancionada pelo Presidente Lula. Que Deus 
e a fé dos homens e mulheres aqui da terra possam 
transferir a ele muita energia para que se recupere do 
câncer na garganta e volte rapidamente à atividade 
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na vida pública e política, de que ele tanto gosta e faz 
com tanta competência.

Vale destacar que neste ano teremos a primeira 
eleição municipal sob a vigência do Estatuto.

Cumprimento aqui a Sepir e a Ministra. Quando 
a Sepir completa nove anos, o que ocorre hoje, está 
realizando um debate, um seminário, sobre o tema 
eleições municipais. Nesse seminário, ela reúne diri-
gentes de partidos políticos, lideranças de movimen-
tos sociais e representantes de instituições públicas. 
A Sepir pondera que, a partir dos Municípios, o Brasil 
poderá assegurar ações que tornem efetivas as polí-
ticas e garantias definidas no Estatuto, em especial o 
princípio das ações afirmativas. 

O Estatuto da Igualdade Racial é, sem dúvida, 
um instrumento importantíssimo, construído por este 
Congresso. Tive a alegria de ser o autor desse Esta-
tuto, assim como fui o autor do Estatuto do Idoso e do 
Estatuto da Pessoa com deficiência. Mas temos que 
trabalhar, porque o Estatuto tem que ser regulamen-
tado; até hoje não o foi. 

A luta contra a discriminação, sob todas as for-
mas, é muito difícil e exige muita disposição para que 
se façam efetivamente essas mudanças. 

Ontem, eu falei sobre a questão da violência que 
tem afetado os mais variados segmentos da nossa 
sociedade, em especial os pobres e os discriminados. 
Moradores de rua são assassinados. Só em Brasília, 
em duas semanas, foram quatro. Aqueles que têm 
sua orientação sexual questionada são humilhados, 
espancados e também assassinados. São chutados, 
são esmurrados e são ofendidos com palavras que 
aqui não vou repetir.

Tudo isso acontece no Brasil, mas também não 
é diferente no resto do mundo. Vocês devem ter ouvi-
do falar sobre um casal que estava namorando numa 
praça em São Paulo e foi abordado por dois jovens, um 
de 23 e outro de 17 anos. Natália e Ivan costumavam 
namorar ali na praça, de mãos dadas, conversavam, 
namoravam. Mas, no sábado, foram surpreendidos por 
dois malucos agressores que, segundo o casal, come-
çaram a agredi-los sem nenhum motivo. 

Ivan contou: “Disseram que iam me matar”. Eles 
falavam: “Agora, nós vamos te matar, seu negro”. E por 
aí desfilaram inúmeras agressões. “Pisavam na minha 
cabeça e falavam: ‘Agora, você vai morrer’.” Não estou 
repetindo aqui palavras que eles disseram. “Pensa em 
um homem humilhado, xingado, me chutaram, pisaram 
na minha cabeça. Fingi que estava desmaiado. Eu me 
fingi de morto, mas eles continuaram batendo.”

Sr. Presidente, o casal só se salvou, porque Natá-
lia conseguiu escapar e chamou a polícia, que chegou 
a tempo. Câmeras da prefeitura registraram esse crime 
hediondo, bárbaro, feito contra esses dois jovens, que, 
felizmente, não morreram.

Eu me pergunto que tipo de gente é essa que 
sente tanto ódio dentro de si? Gente que consegue dar 
conta de um ato de tamanha covardia! Isso é covar-
de. Não vou aqui usar outro termo, porque eu estaria 
me nivelando aos termos que eles usaram. Mas, no 
mínimo, eu os chamarei de covardes, para não usar 
outra expressão.

É terrível a forma como algumas pessoas ainda 
agem. Elas batem, esmurram, humilham, desqualifi-
cam, matam, e a razão de tudo é simplesmente a cor 
da pele da outra pessoa.

Onde é que vai parar a consciência humana? 
Nós falamos tanto em direitos humanos! Onde é que 
foi parar a fé em Deus e a fé na bondade humana ou 
a fé no universo?

Afinal, que diferença faz ter a pele negra, branca, 
amarela, mais vermelha ou bronzeada? Não consigo 
entender que diferença faz a cor da pele.

Eu pergunto: por que a pele dos negros incomoda 
tanto a ponto de sermos – como foi o caso – espanca-
dos cruelmente e até mesmo mortos?

É uma crueldade. Essa é a discriminação explí-
cita. Mas só para lembrar, como eu disse no início, a 
discriminação tem diversas faces. Assim, mais uma 
vez, pergunto: por que a cor de um homem interfere 
no valor do seu salário? Por que a pobreza tem cor? 

Sr. Presidente, este meu pronunciamento não 
deixa de ser um lamento. E mostra aqui, é claro, a mi-
nha indignação que faz, de novo, eu lembrar o poeta 
Castro Alves e os navios negreiros, já que hoje é o Dia 
Mundial da Poesia.

Mas é um grito que, somado a outros gritos, há 
de ressoar para que possamos despertar a consciên-
cia humana. Eu falo na consciência justamente porque 
ela é a mola propulsora através da qual as mudanças 
podem ser praticadas. Nenhum ser humano pode 
avaliar profundamente os seus preconceitos, os seus 
medos, as suas intolerâncias e os seus rancores sem 
consultar a raiz do ser, ou seja, a sua consciência, a 
sua alma, o seu coração. 

Se você que está assistindo neste momento a 
esta minha fala ainda tem algum tipo de preconceito, 
olhe para a sua alma, olhe para o seu coração. Eu te-
nho certeza de que a sua alma não é preconceituosa, 
eu sei que o seu coração não é preconceituoso, você 
sabe que o universo não é preconceituoso. Se o uni-
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verso não é preconceituoso, Deus, com certeza, não é 
preconceituoso, você sabe disso. Então, por que alguém 
pode ser tão imbecil ao ponto de ser preconceituoso? 

Sr. Presidente, no coletivo não é diferente, por-
que uma sociedade, ou melhor, uma nação como um 
todo não pode deixar de se perguntar constantemente 
o que é isso. E se a resposta não for positiva, a nação 
como um todo deve trabalhar na consciência coletiva 
e fazer as grandes mudanças necessárias.

Sr. Presidente, hoje é 21 de março, Dia Interna-
cional pela Eliminação da Discriminação Racial e, por 
coincidência, é também o Dia Internacional dos Poe-
tas. Os poetas dão a sua vida para, como eu dizia no 
início, Senador Inácio Arruda, de forma romanceada 
fazer o bem, fazer o bem não interessando a quem. É 
um excelente dia para refletirmos sobre a importância 
da poesia, a importância da música, a importância das 
canções, a importância da liberdade e da democracia 
e de políticas de igualdade. 

Sr. Presidente, eu quero também deixar registrado 
nos Anais da Casa, se me permitir, que hoje foi lançado 
em São Paulo, pelo Dr. Hédio Silva Júnior, que conhe-
ço muito bem, um observatório para criar o banco de 
dados sobre os negros. Ele quer, com esse observa-
tório, ter algo semelhante ao que existe na ONU para 
que a gente saiba com clareza qual é a situação dos 
negros no Brasil. A ONU já faz isso com muita compe-
tência. Então, quero deixar registrada essa brilhante 
iniciativa do Dr. Hédio Silva Júnior, Diretor Acadêmico 
da Faculdade Zumbi dos Palmares, que diz que o ob-
jetivo é usar esse banco de dados para lançar relató-
rios periódicos sobre a situação da população negra 
no Brasil. Portanto, repito, foi lançado nesta quarta, 
em São Paulo, o Observatório da População Negra, 
cujo objetivo é reunir informações e pesquisas para 
criar o primeiro banco de dados nacional sobre a par-
ticipação dessa comunidade no mercado de trabalho 
e na área acadêmica. Enfim, no campo político, social 
e econômico. O lançamento marca a importância do 
Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discri-
minação Racial.

Sr. Presidente, quero ainda, se V. Exª me per-
mitir, para encerrar, registrar a iniciativa do Governo 
do Rio Grande do Sul pela qual o Governador Tarso 
Genro assinou, no dia de ontem, 20, a manutenção 
da política de cotas raciais em concursos públicos. 
A cerimônia de homologação ocorreu no Galpão 
Crioulo do Palácio Piratini. A PGE ainda disse: o 
parecer é vinculativo, de caráter normativo, e serve 
para orientar as políticas pela constitucionalidade e 

pela legalidade da implantação do sistema de cotas 
no serviço público.

Meus cumprimentos ao Governador Tarso Genro 
e ao Vice Beto Grill, e também aos secretários, aos 
procuradores, a toda a equipe do Governador. 

Por fim, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de registrar também que hoje é o Dia Internacional 
da Síndrome de Down, como foi aqui falado por inú-
meros Senadores. 

No passado, Sr. Presidente, as pessoas com 
Síndrome de Down tinham uma expectativa de vida 
reduzida, em geral não ultrapassavam a adolescência. 
Hoje, entretanto, essa expectativa ultrapassa os 60 
anos. As pessoas com Síndrome de Down podem ter 
um excelente desenvolvimento, conseguindo evoluir 
nos estudos e trabalhar até com desenvoltura.

A Avape, Associação para Valorização de Pesso-
as com Deficiência do Estado de São Paulo, qualifica 
pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências 
por meio de cursos e oficina de trabalho em que são 
simuladas situações de trabalho em empresa, e elas 
estão indo muito, muito bem. 

O ganho de autoestima das pessoas com sín-
drome participantes desse programa é incontestável, 
conforme elas próprias relatam. Elas afirmam inclu-
sive que há melhora dentro das casas das pessoas. 
Empresário que contratam pessoas com deficiência 
intelectual também reconhecem as aptidões desses 
empregados, principalmente no que diz respeito à 
disciplina e à dedicação. Ainda há um longo caminho 
a percorrer. Ainda existem ideias preconceituosas, 
preconcebidas, como eu dizia antes, que associam a 
pessoa com deficiência à incapacidade. É um grande 
engano. Repito: tenho dois cegos no meu gabinete e 
eles dão aula para muitos que não são cegos. Mas, 
felizmente, várias empresas já começaram a contratar 
pessoas com deficiência, dando um espaço significativo 
para as pessoas com Síndrome de Down.

Eu, recentemente, estive na Confederação Na-
cional dos Bancos, que me apresentou um programa 
pelo qual está contratando 10 mil pessoas com defici-
ência. Primeiro contrata e depois dá a formação. É um 
exemplo a ser seguido por outros empresários. 

Sr. Presidente, segundo Flávio González, ge-
rente no processo de inclusão da FAB, é preciso um 
trabalho de educação dos empresários, da população 
e das pessoas para que entendam a importância da 
inclusão das pessoas com deficiência.

Sr. Presidente, eu não posso terminar sem, mais 
uma vez, destacar o grande evento que tivemos aqui, 
no Senado, no Salão Negro, em homenagem ao Dia 
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Internacional da Síndrome de Down. Fui convidado a 
participar, mas não estive presente, como disse hoje 
à tarde, no plenário, porque eu estava nas comissões, 
Sr. Presidente. O evento foi organizado principalmen-
te a partir da Presidência do Senado. Cumprimento o 
Senador José Sarney, a Ministra de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, o Senador Lindbergh Farias, um dos 
grandes articuladores, como também o Senador Ro-
mero Jucá e o Deputado Federal Romário. 

O Senador Lindbergh Farias lembrou, naquele 
momento, que esse caminho que construiu o Dia In-
ternacional para os portadores da Síndrome de Down 
é uma conquista do povo brasileiro junto à ONU. Essa 
foi uma grande atividade à qual compareceram artistas, 
representantes de TV, além de familiares, doutores, 
médicos, cientistas que atuam nessa área.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que eu entendo 
que nós estamos avançando. Foi muito importante tam-
bém hoje o lançamento do Portal Movimento Down, 
que pretende ser a referência para todos aqueles que 
buscam informação, orientação e um espaço de dis-
cussão sobre essa alteração genética.

Enfim, vivam os poetas, a luta permanente con-
tra todo tipo de preconceito, as pessoas portadoras da 
Síndrome de Down e todos aqueles que lutam contra 
o preconceito, seja contra negro, branco, índio, cigano, 
mulher! Enfim, viva a liberdade! Vivam as políticas de 
oportunidades iguais para todos! 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Todos esses “vivas”, Senador Paim, têm 
a concordância da Mesa do Senado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente 
Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
iniciar minha fala com uma frase de uma jovem tira-
da de um livro que entreguei para o Romário. Dei um 
também para o Lindbergh, para o Presidente Lula e 

para o Marcelo Deda. Para o Lula especialmente pela 
função, pelo cargo que ele exercia na época, de Pre-
sidente da República, e aos demais, os três, porque 
todos têm filhos com Síndrome de Down. Esse livro 
é escrito por uma menina chamada Mariana. E a Ma-
riana começa o livro dizendo: “Eu sou Mariana, uma 
pessoa normal que tem Síndrome de Down”. Então a 
Síndrome de Down e nenhuma outra deficiência pode 
impedir a pessoa de se desenvolver plenamente se as 
condições lhe forem oferecidas.

Eu acho que a homenagem que o Senado, o 
Congresso Nacional, o Parlamento brasileiro desta-
cou, estabelecendo um dia para que a gente pudesse 
chamar a atenção de toda a sociedade, tem este sen-
tido: criar as condições, os meios para que as pessoas 
normais que tenham alguma debilidade possam ter um 
desenvolvimento que todas as outras pessoas tam-
bém têm. Acho que é esse caminho que nós estamos 
buscando materializar com a nossa atividade aqui no 
Congresso Nacional.

Mas gostaria também, Sr. Presidente, de destacar 
hoje a posse no Rio de Janeiro da nova Diretora-Geral 
da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, 
com a presença da Presidenta Dilma Rousseff, lá no 
auditório da Escola Naval do Estado do Rio de Janei-
ro. Tive oportunidade de participar daquela solenida-
de. Considero muito importante hoje que o setor de 
petróleo, gás e biocombustíveis esteja no comando 
de três mulheres: a Presidenta da República, que é a 
Comandante em Chefe, digamos assim, da Nação e 
de todos, a nossa Graça Foster, presidindo a Petro-
bras, que cuida de petróleo, gás e biocombustíveis, 
e a Agência Nacional de Petróleo agora dirigida pela 
Magda Chambriard.

Quero aqui registrar também os nossos cumpri-
mentos à Magda Chambriard pela sua ascensão ao 
posto mais destacado daquela agência que é tão im-
portante para o desenvolvimento do Brasil. E já apelo, 
em meu nome e de V. Exª, do Ceará e do Piauí, que 
nós coloquemos para funcionar uma determinação do 
conselho que manda realizar os leilões nas áreas do 
Norte e do Nordeste brasileiro, que é muito importante 
para o Ceará e para o Piauí.

Destaco também, Sr. Presidente, que, agora a 
pouco, nós inauguramos uma galeria de fotos histó-
ricas contando a passagem dos 90 anos do Partido 
Comunista do Brasil. Está ali, naquele corredor que liga 
o Anexo II aos plenários da Câmara e do Senado, os 
dois plenários do Congresso Nacional, uma galeria de 
fotos contando essa passagem, essa história belíssima 
de luta pela democracia, de luta pelo desenvolvimento, 
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de luta para combater as desigualdades sociais, para a 
ascensão do povo, para melhoria da qualidade de vida. 
A galeria está muito bonita. Foi aberta pelo Presidente 
da Câmara, com a presença do Ministro Aldo Rebelo 
e grande representação de quase todos os partidos 
com assento no Congresso Nacional.

Quero fazer um convite para todos os Senadores 
e para os Deputados Federais: o Congresso Nacio-
nal realizará, na segunda-feira, dia 26, às 17 horas, 
aqui no plenário do Senado, uma sessão solene em 
homenagem aos 90 anos do Partido Comunista do 
Brasil. Então, convido a todos, Senadores, Deputados, 
Senadoras, Deputadas, funcionários e assessores, 
todos são nossos convidados para que possamos 
comemorar juntos os 90 anos de existência do Par-
tido Comunista do Brasil. É o mais antigo partido em 
funcionamento no nosso País e que considero me-
recer essa homenagem decidida pelas duas Casas 
de forma unânime.

Faço, Sr. Presidente, aqui um tributo a uma pes-
soa muito especial para o Brasil, que nos deixou há 
poucos dias. Trata-se de Aziz Nassib Ab’Saber, que 
nos deixou no último dia 16 de março, aos 87 anos 
de uma vida dedicada ao nosso País, ao nosso povo, 
ao nosso saber.

Quero expressar minhas condolências a todos 
brasileiros por essa perda e, em especial, à sua viúva 
Cléa Ab’Saber.

Aziz Ab’Saber nasceu em 24 de outubro de 1924, 
em São Luis do Paraitinga, São Paulo. Como ele mes-
mo nos contou, numa palestra aqui no Senado, era 
um homem muito simples. Sua mãe era uma mulher 
da roça, que casou com um libanês, como assim se 
passaram a chamar todos os sírios que chegaram aqui 
no final do século XIX e início do século XX, que se 
mudou para o Brasil aos 15 anos, para buscar o avô, 
que aqui já vivia.

Segundo suas palavras, seu pai “era um boy de 
mercadão. E os beduínos inteligentes que ficavam na 
porta ensinaram tudo a ele, a escrever, a ler e ensi-
naram a ele ética e outras coisas mais”. Considerava 
sua vida muito especial: “Eu fico entre o meu pai, que 
não escrevia e não lia em português, e minha mãe, 
que também era uma pessoa de primeiras letras. E 
eu tenho a obrigação de equilibrar tudo isso, por ter 
conseguido cursar a universidade”.

Aziz se mudou para a capital paulista pouco 
antes de ingressar no curso de Geografia na Univer-
sidade de São Paulo. Seu primeiro emprego público 
foi o de jardineiro da universidade, enquanto fazia 
os cursos de especialização. Durante vários anos 

lecionou na rede pública, posteriormente na Pontifí-
cia Universidade Católica e, por fim, na USP, sendo 
membro do Instituto de Estudos Avançados dessa 
universidade. Suas preocupações com o ensino su-
perior eram permanentes.

Lamentou, em 2007, na Comissão Mista Especial 
de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, des-
tinada a acompanhar, monitorar e fiscalizar as ações 
referentes às mudanças climáticas no Brasil, que a 
universidade estava colocada de lado, marginalizada e 
com isso ela própria não se incentivava. Defendia que 
a universidade deve ter o papel de recuperação do co-
nhecimento acumulado em todas as épocas e em todas 
as áreas no mundo. Deve também estar voltada para 
a produção de novos conhecimentos e pronunciar-se 
a respeito do nosso entorno, da nossa região, dos do-
mínios da natureza, projetando as sociedades sobre o 
espaço total nacional. Coerente com essa concepção, 
desempenhou importante papel na área da pesquisa, 
tornando-se um dos maiores especialistas em geogra-
fia física do País e referência nos assuntos ligados ao 
meio ambiente e impactos ambientais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, devido a 
essa visão engajada do conhecimento na construção 
humana, Ab’Saber presidiu a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, nos anos de 1993 a 
1995, permanecendo como seu presidente de honra 
e conselheiro. Defendia a intervenção dos cientistas 
na realidade político-social, colocando seus conheci-
mentos a serviço dos movimentos sociais.

Nos anos 1980/1990, tornou-se um dos principais 
amigos do então candidato a presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, integrando, inclusive, sua Ca-
ravana pela Cidadania, que percorreu todo o território 
nacional. Dizia que, ao longo de anos e anos de pensar, 
chegou à conclusão de que a pobreza do nosso País 
é difícil de ser resolvida, mas tem que ser minorada. 
São palavras dele, pronunciadas aqui, nesta Casa: 
“Ninguém escolhe o lugar para nascer, o ventre para 
ser gerado, nem a condição socioeconômica para ser 
integrado, nem a condição sociocultural e ética. Então, 
nasce onde o acaso determinar. Estou desesperado 
com a vida urbana, especialmente a vida dos pobres 
nas grandes cidades. Um dia ouvi uma menina peque-
nina dizendo para a sua mãe, desoladamente: “Mãe, 
nós não temos nada enquanto outros têm tudo!” Dizia 
ele: “Não é de fazer chorar?”.

A meu convite, quando eu presidia a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara Fe-
deral, deu uma palestra, em dezembro de 1999, na 
abertura da I Conferência Nacional das Cidades, em 
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1º de dezembro, e aquela conferência, na verdade, 
resultou no surgimento do Ministério das Cidades e 
aproveitou ele para denunciar os especuladores urba-
nos, que “são insensíveis à pobreza, à ascensão das 
camadas pobres para, pelo menos, um nível de clas-
se média, e usam os espaços de todas as maneiras 
possíveis. Basta dizer que a diferença entre o mundo 
rural e o mundo urbano é que, no rural, se medem os 
pedaços pela necessidade da produtividade agrícola 
ou agrária e, na cidade, se mede por metro quadrado”.

Era um estudioso que examinava, com o máxi-
mo de cuidado, os fenômenos da natureza, que não 
desconhecia problemas reais, mas também não ado-
tava uma posição alarmista, que atemorizava a todos 
com as possibilidades do desenvolvimento. Ele foi o 
primeiro a classificar o território brasileiro em domínios 
morfoclimáticos e a desenvolver a teoria dos redutos 
seguindo a linha de pensamento da teoria da evolu-
ção das espécies, do biólogo inglês Charles Darwin. 
A seriedade de suas investigações levou a que fosse 
honrado com vários prêmios, como o Jabuti em ciências 
humanas (1997 e 2005) e em ciências exatas (2007); 
o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tec-
nologia (1999), concedido pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia; a Medalha de Grão-Cruz em ciências da 
Terra pela Academia Brasileira de Ciências; e o Prêmio 
Unesco para Ciência e Meio Ambiente (2001), conce-
dido pelas Nações Unidas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Aziz 
Ab’Saber se preocupava com os destinos do nosso 
povo e da nossa terra. Alertou-nos para a defesa da 
costa brasileira, que ele considerava a mais longa e 
diversificada costa tropical do mundo. “Por isso mesmo 
tem gente que está de olho em comprar terra, comprar 
beleza, comprar coisas ornamentais da nossa costa, 
porque não é em qualquer lugar que tem praias como 
as do Ceará, que tem regiões como o litoral norte de 
São Paulo, ou Santa Catarina, Garopaba, etc, então 
é preciso muito cuidado”, advertiu.

Ele fez uma missão, com inúmeros cientistas bra-
sileiros e estrangeiros, franceses, europeus de um modo 
geral, cientistas do mundo inteiro, pelo Nordeste, para 
examinar o semiárido, examinar essa região brasileira. 
Sobre o Nordeste, destacava que a nossa responsabi-
lidade com a região envolve ter esclarecimentos sobre 
a realidade fisiográfica, ecológica, social e fundiária, 
para podermos resolver os grandes problemas da re-
gião semiárida mais povoada do mundo. Lembro que 
certa vez disse que, se nascesse de novo, gostaria de 
nascer no meio do sertão, no meio do semiárido, não 
para sair da região, mas para viver nela.

Na verdade, nos disse que gostaria de nascer lá 
no meio do sertão do Ceará, lá em Quixadá, no meio 
daqueles monólitos.

O Brasil, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, perdeu um grande homem e a ciência perdeu 
um de seus melhores expoentes.

Por isso o nosso tributo a Aziz Nassib Ab’Saber, 
grande brasileiro, defensor do nosso País, defensor da 
integração sul-americana, defensor dos povos, da sua 
autodeterminação e de que era possível, sim, ter um 
mundo, ao mesmo tempo equilibrado ambientalmente 
e desenvolvido.

Não podemos, sempre nos disse, negar aos po-
vos, às populações mais carentes, aos pobres do 
mundo, o direito também de terem uma vida digna. 
E muitos, quando não querem examinar o projeto de 
desenvolvimento, terminam caindo nesse sentimento, 
de que é preciso conter o desenvolvimento para salvar 
o Planeta. Pelo contrário, é preciso desenvolvimento 
equilibrado para que todos, desenvolvendo-se, possam 
defender assim o seu planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Quero parabenizar o Senador Inácio Ar-
ruda pelo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado 
que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 62, DE 2012 
(COMPLEMENTAR)

Altera o § 1º do art. 19 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
acrescentar novas hipóteses em que não 
serão computadas as despesas na verifica-
ção do atendimento dos limites definidos 
naquele artigo. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido 
do inciso VII, com a seguinte redação:

“Art. 19.  ................................................
 ..............................................................
§ 1o  .......................................................
 ..............................................................
VII – relativas ao cumprimento do dis-

posto no art. 22, caput, da Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, e da Lei nº 11.738, de 
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16 de julho de 2008, no valor que exceder os 
limites percentuais estabelecidos nos incisos 
I a III do caput deste artigo. 

 .....................................................” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor no exercício se-
guinte ao da sua publicação.

 
Justificação

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), dentre 
diversas e acertadas medidas moralizadoras das des-
pesas na Administração Pública, estabeleceu limites 
máximos de gasto com pessoal. Alguns anos após 
a sua edição, contudo, foram sancionadas duas leis 
que trouxeram dificuldades para estados e municípios 
cumprirem tal regramento.

Em 2007, foi aprovada a Lei nº 11.494, que re-
gulamenta a Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 
dezembro de 2006, estabelecendo a obrigatoriedade 
de aplicação de pelo menos 60% dos recursos dis-
tribuídos por via do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) para pagamento 
de profissionais do magistério.

Em 2008, foi aprovada a Lei nº 11.738, que criou 
o piso salarial nacional do magistério, na qual ficou, 
ainda, estabelecida a obrigatoriedade de pagamento de 
piso salarial nacional para professores com formação 
em nível médio e com jornada de 40 horas semanais. 
Este diploma legal também estabeleceu o formato de 
correção dos valores do piso salarial.

Ocorre que, especialmente nos pequenos muni-
cípios, onde a participação relativa dos profissionais 
do magistério nas despesas com pessoal é muito alta 
e as receitas oriundas do FUNDEB são muito signi-
ficativas, tem havido um conflito legal com impactos 
sociais importantes. Enquanto a LRF dispõe sobre 
limites máximos para gastos com pessoal, as outras 
leis citadas estabelecem limites mínimos para as des-
pesas que mencionam, e, muitas vezes, não há uma 
interseção possível entre essas condições, isto é, um 
mandamento legal só pode ser cumprido se o outro 
for ignorado. Tal “armadilha” da legislação pátria tem 
obrigado muitas prefeituras a uma “escolha de Sofia”, 
em que precisam optar por qual das legislações irão 
descumprir. Como a LRF estabelece penalidades mais 
imediatas para o seu descumprimento, a opção dos 
gestores tem sido descumprir as demais normas le-
gais, medida que tem ensejado indesejáveis conflitos 

trabalhistas e prejuízos para a política nacional de va-
lorização do magistério.

A ideia desta proposição, portanto, é promover 
uma alteração na LRF que resguarde os estados e 
municípios de eventuais punições quando a moti-
vação para que seus gastos com pessoal estejam 
acima dos patamares aceitos por aquela Lei seja 
relacionada diretamente ao cumprimento dos dis-
positivos das duas leis supracitadas. Para tanto, na 
verificação do atendimento dos limites definidos no 
seu art. 19, propomos que não sejam computadas as 
referidas despesas apenas no valor que exceder os 
limites percentuais estabelecidos nos incisos I a III 
do caput deste artigo. 

Contando com a sensibilidade e o espírito cívico 
dos nobres Pares, conclamo-os a apoiar a proposição 
ora apresentada. – Senador Randolfe Rodrigues.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.
....................................................................................  

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as des-
pesas:

I – de indenização por demissão de servidores 
ou empregados;
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II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso 

II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da com-

petência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Es-
tados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19;

VI – com inativos, ainda que por intermédio 
de fundo específico, custeadas por recursos pro-
venientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segu-
rados;

b) da compensação financeira de que trata o § 
9o do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas 
por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto 
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 
superávit financeiro.

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, 
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças 
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder 
ou órgão referido no art. 20.
....................................................................................  

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 
31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República. – Fernando Henrique 
Cardoso.

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 2012

Altera o art. 457 do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT), para ins-
tituir o adicional por tempo de serviço aos 
empregados que recebam salário mensal 
igual ou inferior a dois salários mínimos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o adicional por tempo de 

serviço aos empregados sujeitos ao regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que recebam 
salário mensal igual ou inferior a dois salários mínimos.

Art. 2º O art. 457 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT) passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 457.  ..............................................
§ 1º Integram o salário não só a impor-

tância fixa estipulada, como também as comis-
sões, percentagens, gratificações ajustadas, 
diárias para viagens, abonos pagos pelo em-
pregador e o adicional por tempo de serviço.

 ..............................................................
§ 4º Após cada período de 3 (três) anos 

de vigência do contrato de trabalho, o empre-
gado que receba salário básico mensal igual 
ou inferior a dois salários-mínimos terá direi-
to a adicional por tempo de serviço, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu 
salário básico, até o máximo de 50% (cinquen-
ta por cento).” (NR)

Art. 3º Esta Lei aplica-se aos contratos em curso 
na data de sua entrada em vigor.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

O objetivo do presente projeto é garantir ao em-
pregado celetista de baixa remuneração um ganho 
extra em seu salário, através do recebimento de um 
adicional de 5% (cinco por cento), calculado sobre seu 
salário básico, para cada período de três anos de tra-
balhos prestados à mesma pessoa física ou jurídica. 
O projeto visa a proteger os assalariados com baixa 
remuneração, já que beneficiaria os trabalhadores que 
recebem, atualmente, R$ 1.244,00 ou menos. 

Em outras palavras, a cada três anos de traba-
lho, o empregado que recebe salário igual ou inferior a 
dois salários-mínimos passará a ter direito ao adicional, 
correspondente a 5% de seu salário básico (excluem-
-se eventuais gratificações, prêmios, ou participações 
nos lucros da empresa). Por exemplo: um empregado 
que tenha trabalhado durante três anos para a mesma 
pessoa física ou jurídica, teria, atualmente, direito a um 
adicional que variaria de R$ 31,10 e R$ 62,20, confor-
me o salário básico varie entre um e dois salários mí-
nimos (hoje fixado em R$ 622,00). Para o empregado 
que tenha trabalhado durante seis anos nessas mes-
mas condições, o adicional variaria de R$ 62,20 a R$ 
124,40, e assim sucessivamente, até o limite máximo 
de 50% (de R$ 311,00 a R$ 622,00 para aqueles que 
tenham atualmente, 30 anos ou mais de vigência do 
contrato de trabalho).
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Muitas críticas são feitas no sentido de que os 
sistemas jurídico, social e econômico brasileiros privi-
legiaram apenas os indivíduos que, de certa forma, já 
gozavam de garantias, seja por fazerem parte de classe 
social dominante ou por integrarem corporações com 
poder de reivindicação, deixando à margem parcela 
significativa da população brasileira. Essa parcela, 
quando muito, passou a usufruir, com a Constituição 
Federal de 1988, de uma rede de proteção universal 
precária – seja de natureza previdenciária, de assis-
tência social ou de direitos trabalhistas lato sensu –, 
com limitações de valores dos benefícios e que estig-
matiza os beneficiários. 

A Constituição Federal de 1988 elege o valor so-
cial do trabalho como um dos fundamentos da República 
(art. 1º, IV) e estipula, entre seus objetivos fundamen-
tais, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais (art. 3º, III). São esses man-
damentos que o presente projeto busca concretizar, 
assegurando mais efetividade ao direito ao trabalho 
como direito social (art. 6º) e conferindo uma forma de 
melhorar a condição social dos trabalhadores (art. 7º).

O projeto propõe criar um direito de natureza 
trabalhista salarial – e não assistencial –, em favor 
daqueles indivíduos que conseguem ter uma inclusão 
no sistema formal de trabalho, ainda que no patamar 
mais baixo, a fim de que possam, paulatinamente, ga-
rantir seu progresso e seu desenvolvimento pessoal 
e familiar. 

A fixação de um período aquisitivo de três anos 
para que o trabalhador faça jus ao adicional por tem-
po de serviço deve-se ao fato da grande rotatividade 
de trabalhadores na faixa da remuneração proposta, 
de até dois salários-mínimos. A fixação de um prazo 
muito dilatado poderia tornar inócuo o direito que aqui 
se propõe criar.

Apesar de o art. 7º, I, da Constituição Federal es-
tabelecer o direito do emprego à proteção da relação 
de emprego, contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, é sabido que, atualmente, não há restrições 
efetivas ao direito de os empregadores rescindirem 
os contratos de trabalho. 

Esperamos, com esta proposição, que os trans-
tornos decorrentes da alta rotatividade de mão-de-
-obra – cujo índice, por certo, tenderá a recuar – serão 
substituídos por essa forma de valorização e reconhe-
cimento de dedicação, assiduidade e diligência dos 
trabalhadores. 

O empregado terá um estímulo a mais para de-
dicar-se à empresa e não se sentirá tão tentado a tro-
car de emprego por qualquer diferença salarial ínfima, 

como acontece principalmente entre os trabalhadores 
de segmentos profissionais onde a mão-de-obra é 
mais barata.

O empresário, por sua vez, poderá contar com 
profissionais mais dedicados. A medida representa-
rá custos ínfimos para os empregadores e por certo 
serão cobertos com os lucros proporcionados com 
a experiência dos trabalhadores adquirida com os 
“anos de casa”.

Considerando que a presente proposição fortalece 
o valor social do trabalho e proporciona o progresso e o 
desenvolvimento dos trabalhadores, esperamos contar 
com o apoio dos senhores e senhoras parlamentares 
para sua aprovação. – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, PSB/SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
........ ............................................................................

IV – os valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa;
........ ............................................................................

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
........ ............................................................................

III – erradicar a pobreza e a marginalização e re-
duzir as desigualdades sociais e regionais;
........ ............................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na for-
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ma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
....................................................................................

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

 Decreta:
 Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com 
as alterações por ela introduzidas na legislação vi-
gente. 

 Parágrafo único. Continuam em vigor as dis-
posições legais transitórias ou de emergência, bem 
como as que não tenham aplicação em todo o terri-
tório nacional. 

 Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor 
em 10 de novembro de 1943. 

 Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Inde-
pendência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS.  
– Alexandre Marcondes Filho. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

....................................................................................

TÍTULO IV 
Do Contrato Individual do Trabalho

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Da Remuneração

Art. 457. Compreendem-se na remuneração 
do empregado, para todos os efeitos legais, além 
do salário devido e pago diretamente pelo empre-
gador, como contraprestação do serviço, as gorje-
tas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, 
de 1.10.1953)

 § 1º Integram o salário não só a importância fixa 
estipulada, como também as comissões, percentagens, 
gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos 
pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei nº 
1.999, de 1.10.1953)

 § 2º Não se incluem nos salários as ajudas de 
custo, assim como as diárias para viagem que não 
excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário 
percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei 
nº 1.999, de 1.10.1953)

 § 3º Considera-se gorjeta não só a importância 
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, 
como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa 
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, 
e destinada a distribuição aos empregados. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –  de-
cisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões com-
petentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 179, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do PLS nº 704 de 2011 com o PLS nº 717 de 
2011, por versarem sobre o mesmo assunto (redução 
de alíquotas de PIS/Pasep e da Cofins).

Sala das Sessões,    de    de 2012. – Senador 
Romero Jucá.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O requerimento que acaba de ser lido 

será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 25, de 
2012 (nº 84/2012, na origem), da Senhora Presidente da 
República, que encaminha, em atendimento ao disposto 
no §4º do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

É a seguinte a mensagem:

MENSAGEM Nº 25, DE 2012 
(Nº 84/2012, na origem)

Senhor Presidente do Senado Federal,
Em cumprimento ao disposto no § 4º art. 67 da 

Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, encaminho a 
Vossa Excelência o Relatório de Avaliação de Recei-
tas e Despesas.

Brasília, 19 de março de 2012. – Dilma Rousseff
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência designa os Senadores Blairo Mag-
gi, como titular, e Vicentinho Alves, como suplente, para 
comporem a Comissão Temporária Externa para repre-
sentar o Senado na Conferência da ONU – Rio + 20, nos 
termos do Ofício nº 9, de 2012, da Liderança do PR. 

É o seguinte o Ofício:

Of. Leg. nº 9/2012 GLPR

Brasília, 15 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, e em atendimento ao 

Ofício SF nº 278/2012 – Presidência do Senado, de 
2-3-2012, indico para comporem a CTERIO20 – Co-
missão Temporária Externa para Representar o Senado 
Federal na Conferência da ONU, RIO+20 os senadores:

Senador Baliro Maggi – Titular
Senador Vicentino Alves – Suplente

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senado.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência designa o Senador Lauro 
Antônio, como membro titular, para compor o Conselho 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, tendo em vista 
a desfiliação do Senador Clésio Andrade dos quadros 
do Partido da República, nos termos do Ofício nº 5, 
de 2012, da Liderança do PR.

É o seguinte o Ofício:

Of. Leg. nº 5/2012-GLPR

Brasília, de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e tendo em vista a desfilia-

ção do Senador Clésio Andrade dos quadros do Partido 
da República – PR, informo a V. Exª., para preenchimento 
da vaga remanescente, o nome do seguinte senador.
 
CONSELHO DO SENADO SENADOR TITULAR
CDBL – Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã bertha Luz Lauro Antonio

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senado.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência designa como titular o Deputa-
do João Leão, em substituição ao Deputado Lázaro 
Botelho, conforme o Ofício nº 144, de 21 março do 

corrente, do Líder do Partido Progressista (PP), para 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 144

Brasília, 21 de março de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João Leão 

(PP/BA) como Titular na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, em subs-
tituição ao Deputado Lázaro Botelho (PP/TO).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira Líder 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência designa como titular o Deputado 
Duarte Nogueira, em substituição ao Deputado Carlos 
Alberto Leréia, e como suplente o Deputado Carlos Al-
berto Leréia, conforme o Ofício nº 311, de 21 março 
do corrente, do Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), para a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 311/2012/PSDB

Brasília, 21 de março de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Duarte No-

gueira, em substituição ao Deputado Carlos Alberto Leréia, 
como membro titular, e o Deputado Carlos Alberto Leréia, 
como membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Respeitosamente, – Bruno Aráujo, Líder do 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 7, de 2012, 
da Liderança do PR, encaminhando a indicação do 
Senador Lauro Antonio para compor, como suplente, 
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 

É o seguinte o Ofício:

Of. Leg. nº 7/2012 GLPR

Brasília, 21 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o nome do Senador 

Lauro Antonio para compor, como suplente, o Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR no Senador.



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 07867 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A indicação do Senador Lauro Antonio 
para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar será votada oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
85, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o arquivamento dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 258, de 1999; e 312, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 85/12/PS – GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Arquivamento de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, afim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram prejudi-
cados, na Sessão Plenária do dia 7-3-2012, os Projetos 
de Lei nºs 2.740, de 2000 (PLS nº 258/99), na Casa de 
origem), que “institui a obrigatoriedade da prestação de 
atendimento cirúrgico-plástico a portadores de defei-
tos físicos causadores de sofrimento moral relevante”, 
e 3.076, de 2011 (PLS nº 312/11 na Casa de origem), 
que “Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 
(Lei Orgânica da Saúde), para assegurar o direito às 
cirurgias plásticas corretivas ou reparadoras no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS)”, em virtude da apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.784, de 2008, desta Casa.

2. Assim, nos termos do § 4º do art. 164 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, informo 
que as proposições serão definitivamente arquivadas.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada sessão solene con-
junta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 26 de 
março do corrente, segunda feira, excepcionalmente 
às dezessete horas, no Plenário do Senado Federal, 
destinada a comemorar os 90 anos de fundação do 
Partido Comunista do Brasil –PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Srª Presidente, Srª 
Senadoras e Srs. Senadores, ao longo dos últimos 60 
anos, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

prestou os mais relevantes serviços não só a nossa 
região, mas ao País.

Criado em 1952 e implementado em 1954, o INPA 
vem realizando estudos científicos do meio físico e das 
condições de vida da região amazônica com o objetivo 
básico promover o bem-estar humano e o desenvolvi-
mento sócio-econômico regional. Atualmente, o INPA 
é referência mundial em Biologia Tropical. 

Desde seus primeiros anos do INPA dedica-se 
à exploração da área por meio de pesquisas, levan-
tamentos e inventários de fauna e de flora. Hoje, seu 
maior desafio é expandir de forma sustentável o uso 
dos recursos naturais da Amazônia. 

Sua missão maior é gerar e disseminar conhe-
cimentos e tecnologia, e capacitar recursos humanos 
para o desenvolvimento da Amazônia.

Assumiu assim responsabilidade crescente na 
tarefa de produzir conhecimento, estabelecendo um 
compromisso com o desenvolvimento sustentável, a 
defesa do meio ambiente e de seus ecossistemas, ex-
pandindo os estudos sobre a biodiversidade, a socio-
diversidade, os recursos florestais e hídricos.

Ao longo do tempo, o trabalho dos qualificados 
profissionais que integra seus quadros tornou o INPA 
a maior referência da biodiversidade da Amazônia, re-
presentada por suas coleções científicas iniciadas com 
a criação do Herbário INPA em 28 de julho de 1954, 
imediatamente após a fundação do Instituto pelo então 
presidente Getúlio Vargas.

Esse reconhecimento nacional e internacional é 
público. Na comunidade científica o INPA não apenas 
é uma referência, mas também um modelo. Abriga pro-
jetos de escala regional, nacional e mundial. 

Entretanto – e é para isso que queremos chamar 
a atenção do Senado Federal e do Poder Executivo – 
enfrenta imensas dificuldades para atuar de forma mais 
abrangente. É que o INPA não vem sendo contemplado 
na reposição de seu quadro de pessoal, indispensável 
para a condução desses projetos. 

Com efeito, ao longo dos últimos 20 anos o INPA 
sofreu uma redução de 40% no seu quadro permanente 
de pesquisadores. Não há hoje no horizonte uma pre-
visão para que essas perdas sejam repostas. 

Tudo indica que essa verdadeira sangria continu-
ará. Nada menos do que 298 servidores do INPA terão 
idade e demais requisitos para se aposentarem até 
2014. Isso corresponde a outros 40% do quadro atual.

Esse problema só tende a crescer. Dados do 
próprio INPA mostram que dos atuais 690 servidores 
ativos nada menos do que 535 – o que corresponde a 
77,5% do total – têm idade superior a 50 anos. 

Muitos deles já estão impossibilitados de desem-
penhar a contento suas atividades, que exigem grande 
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esforço físico. São mateiros, pescadores, operadores 
de máquinas pesadas, marceneiros.

Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
caso não haja a indispensável e justa recomposição 
desses quadros, em especial de pesquisadores, haverá 
o risco de que muitas linhas de pesquisa simplesmen-
te desapareçam.

Entre os grupos de trabalho que enfrentam esse 
risco estão os de tecnologia de alimentos, fruticultura, 
olericultura, aquicultura, manejo florestal, doenças en-
dêmicas, mudanças climáticas, taxonomia de plantas 
e de animais, entre muitos outros. 

A forma de enfrentar esse problema é simples. 
Basta abrir concursos públicos para o preenchimento 
de vagas. Seriam necessárias 300 contratações, o que 
representa pouco caso se leve em conta o conjunto de 
servidores civis da União.

Sabemos que há razões de peso para a suspen-
são de concursos, tendo em vista a necessidade de 
se reduzir despesas de custeio e preservar a estabi-
lidade econômica.

Mesmo assim, há setores que enfrentam proble-
mas sérios para preservar seus quadros. O Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia é, sem dúvida 
alguma, um deles.

Por isso é que, desta tribuna, faço um apelo ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, assim 
como ao Ministério do Planejamento, para que se 
organizem concursos para a recomposição dos qua-
dros do INPA.

Só assim haverá condições para que o Instituto 
continue a responder às expectativas da população, 
em especial da população amazônica, e da própria 
comunidade científica internacional.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – E, não havendo mais nada a tratar, a Pre-
sidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-
são deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 6, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-

lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19-3-2012)
Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-2012)
Prazo final prorrogado: 26-4-2012

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria. 

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, relator Senador Eduardo Suplicy, 
favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 3 – CAE;
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– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

6 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, 
de sua autoria.

7 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

8 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Reque-
rimento nº 113, de 2012, de autoria do(a) 
Senador Humberto Costa, que solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
554, de 2011, além da Comissão constan-
te do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (altera o Código de 
Processo Penal).

9 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

10 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 44 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

21-03-2012 
quarta-feira

9h30 Recebe o Senhor João Roberto Marinho, Vice-
-Presidente Editorial das Organizações Globo e os 
Diretores Luiz Erlange e Paulo Tonet

Sala de Audiências

10h Cerimônia destinada a comemorar o Dia Inter-
nacional da Síndrome de Down

Salão Negro do Congresso Nacional

10h50 Recebe o Ministro Ricardo Villas Boas Cue-
va, do Superior Tribunal de Justiça

Sala de Audiências

11h Sessão Extraordinária destinada à apreciação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2011

Plenário

12h Recebe o Senhor Wang Zhaoguo Vice-Presiden-
te do Comitê Permanente da Assembléia Popular 
Nacional da China

Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 43ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 22 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, dos Srs. João Ribeiro e Jayme Campos, 
e das Srªs Ana Amélia e Lúcia Vânia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 

19 horas e 55 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 64, DE 2012

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para tornar obrigatória a instala-
ção de dispositivo de fixação de assentos 
infantis nos automóveis e camionetas em 
circulação no País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso VIII:

“Art. 105.  ..............................................
 ..............................................................
VIII – em automóveis e camionetas, dis-

positivo para fixação de assentos infantis no 
banco traseiro (ISOFIX ou similar).

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor setecentos e trinta 
dias após a data de sua publicação.

Justificação

Desde setembro de 2010, o uso de dispositivos 
de retenção para transporte de crianças – “bebê-con-
forto”, cadeirinha e assento de elevação, conforme a 
idade – passou a ser obrigatório em todos os automó-
veis particulares de passageiros.

A obrigatoriedade do dispositivo de retenção é 
uma determinação da Resolução nº 277, de 28 de 
maio de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN), que visa a estabelecer condições mínimas de 
segurança para o transporte de crianças em veículos.

A simples existência do dispositivo de retenção, 
entretanto, não é suficiente para garantir o transporte 
seguro da criança, sendo fundamental que a cadeiri-
nha seja colocada de forma correta e eficaz. E quem 
transporta criança pequena conhece a dificuldade e o 
trabalho que dá instalar a cadeirinha utilizando o cinto 
de segurança do carro.

Com o objetivo de evitar os riscos advindos de um 
dispositivo mal instalado, propomos que os automóveis 
e camionetas passem a ter como equipamento obriga-
tório o dispositivo para a fixação de assentos infantis 

(“bebê-conforto” ou cadeirinha) no veículo, conhecido 
como ISOFIX, ou similar.

O Isofix é um sistema constituído por pontos de 
fixação presos à estrutura do veículo e a pontos cor-
respondentes no sistema de retenção para crianças, 
e por um dispositivo que permite limitar a rotação do 
assento infantil. O Isofix prescinde da utilização do cin-
to de segurança e permite colocação rápida, prática e 
mais segura da cadeirinha no banco de trás. Ademais, 
conta com indicadores visuais que confirmam se a 
cadeira está instalada corretamente, minimizando os 
riscos de erros na instalação. Há sistemas similares 
ao Isofix conhecidos por outros nomes, dependendo 
do país – LATCH (Lower Anchors and Tethers for 
Children), nos EUA; e LUAS (Lower Universal An-
chorage System), no Canadá, por exemplo.

O Isofix é item de série em alguns carros vendi-
dos no Brasil, em geral importados, e há informações 
de que o sistema acaba de se tornar obrigatório na 
Argentina. Sendo o Brasil exportador de veículos, a 
obrigatoriedade para esses equipamentos deverá ser 
estabelecida com brevidade para que nossos auto-
móveis sejam adequados à legislação do país vizinho.

Em vista dos argumentos expostos, dirijo-me 
aos nobres Pares para solicitar apoio para aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................

CAPÍTULO IX 
Dos Veículos

....................................................................................

Seção II 
Da Segurança dos Veículos

....................................................................................
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 

veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN:

 I – cinto de segurança, conforme regulamentação 
específica do CONTRAN, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé;

 II – para os veículos de transporte e de condução 
escolar, os de transporte de passageiros com mais de 
dez lugares e os de carga com peso bruto total supe-
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rior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogra-
mas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

 III – encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN;

 IV – (VETADO)
 V – dispositivo destinado ao controle de emis-

são de gases poluentes e de ruído, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN.

 VI – para as bicicletas, a campainha, sinaliza-
ção noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e 
espelho retrovisor do lado esquerdo.

 VII – equipamento suplementar de retenção – air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do banco 
dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

 § 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinará suas 
especificações técnicas.

 § 2º Nenhum veículo poderá transitar com equi-
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujei-
to às penalidades e medidas administrativas previstas 
neste Código.

 § 3º Os fabricantes, os importadores, os mon-
tadores, os encarroçadores de veículos e os revende-
dores devem comercializar os seus veículos com os 
equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e 
com os demais estabelecidos pelo CONTRAN.

 § 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o 
atendimento do disposto neste artigo.

§ 5o A exigência estabelecida no inciso VII do 
caput deste artigo será progressivamente incorporada 
aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles 
derivados, fabricados, importados, montados ou encar-
roçados, a partir do 1o (primeiro) ano após a definição 
pelo Contran das especificações técnicas pertinentes 
e do respectivo cronograma de implantação e a partir 
do 5o (quinto) ano, após esta definição, para os demais 
automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já 
existentes e veículos deles derivados. (Incluído pela 
Lei nº 11.910, de 2009)

§ 6o A exigência estabelecida no inciso VII do 
caput deste artigo não se aplica aos veículos des-
tinados à exportação. (Incluído pela Lei nº 11.910, 
de 2009)
....................................................................................

RESOLUÇÃO N.º 277, DE 28 DE MAIO DE 2008

Dispõe sobre o transporte de meno-
res de 10 anos e a utilização do dispositivo 

de retenção para o transporte de crianças 
em veículos.

....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 65, DE 2012 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, para estabelecer a alí-
quota máxima do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza incidente nos servi-
ços prestados no âmbito do turismo rural.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lista de serviços anexa a Lei Comple-

mentar nº 116, de 31 de julho de 2003, fica acrescida 
do seguinte subitem:

“Lista de serviços anexa à Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

 ..............................................................
9.04 – Agenciamento, organização, pro-

moção, intermediação e execução de pro-
gramas relativos ao turismo rural, inclusive o 
fornecimento de alimentação, hospedagem, 
passeios e outros serviços desde que presta-
dos no meio rural.

 .....................................................” (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei Complementar nº 116, de 
2003, fica acrescido do seguinte inciso II, renumeran-
do-se o atual inciso II como inciso III:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II – serviços referidos no subitem 9.04 

da lista anexa, 3% (três por cento);
 .....................................................” (NR)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal ampara no Título desti-
nado à ordem econômica e financeira a atividade do 
turismo, ao determinar, no seu art. 180, que a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 
promover o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico.

O Plano Nacional de Turismo, aprovado por meio 
da promulgação da Lei nº 11.771, de 17 de setembro 
de 2008, no intuito de dar efetividade ao comando 
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constitucional, estabelece como seus objetivos, dentre 
outros: (i) democratizar o acesso ao turismo no País; 
(ii) reduzir as disparidades sociais e econômicas de 
ordem regional, promovendo a inclusão social pelo 
crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição 
de renda; (iii) estimular a criação, a consolidação e a 
difusão dos produtos e destinos turísticos brasileiros, 
diversificando os fluxos entre as unidades da Federação 
e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de 
menor nível de desenvolvimento econômico e social; 
(iv) promover, descentralizar e regionalizar o turismo, 
estimulando Estados, Distrito Federal e Municípios a 
planejar, em seus territórios, as atividades turísticas 
de forma sustentável e segura; (v) propiciar a prática 
de turismo sustentável nas áreas naturais, promoven-
do a atividade como veículo de educação e interpre-
tação ambiental e incentivando a adoção de condu-
tas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a 
conservação do meio ambiente natural; (vi) preservar 
a identidade cultural das comunidades e populações 
tradicionais; (vii) desenvolver, ordenar e promover os 
diversos segmentos turísticos.

Nesse contexto, é indubitável a necessidade de 
promoção do desenvolvimento de novos segmentos 
turísticos, dentre os quais vem despontando, de forma 
promissora e com incontestável potencial em nosso 
País, o turismo rural.

A atual Política Nacional de Turismo, entretanto, 
reserva um tímido espaço a esse segmento, que vem 
crescendo de forma intensa, nos últimos anos, no Brasil 
e em todo o mundo. Em diversos Estados brasileiros, 
multiplicam-se os hotéis-fazendas, as pousadas rurais, 
as hospedarias coloniais e outros estabelecimentos 
congêneres. 

A prática do turismo rural, no Brasil e em outros 
países, segundo dados do próprio Ministério do Turis-
mo, vem proporcionando alguns benefícios, tais como:

• diversificação da economia regional, pelo estabele-
cimento de micro e pequenos negócios;

• melhoria das condições de vida das famílias rurais;
• interiorização do turismo;
• difusão de conhecimentos e técnicas das ciências 

agrárias;
• diversificação da oferta turística;
• diminuição do êxodo rural;
• promoção de intercâmbio cultural;
• conservação dos recursos naturais;
• reencontro dos cidadãos com suas origens rurais e 

com a natureza;
• geração de novas oportunidades de trabalho;
• melhoramento da infraestrutura de transporte, co-

municação, saneamento;

• criação de receitas alternativas que valorizam as 
atividades rurais;

• melhoria dos equipamentos e dos bens imóveis;
• integração do campo com a cidade;
• agregação de valor ao produto primário por meio da 

verticalização da produção;
• promoção da imagem e revigoramento do interior;
• integração das propriedades rurais e comunidade;
• valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto 

de trabalho;
• resgate da autoestima do campesino.

Por tudo o que foi exposto, é dever dessa Casa 
Legislativa apoiar projetos que estimulem o desenvol-
vimento desse importante segmento econômico, em 
nosso País, como a presente proposição legislativa.

Nesse sentido, a proposta tem como escopo re-
duzir a carga tributária incidente nos serviços presta-
dos no âmbito do turismo rural, por meio de alteração 
da Lei Complementar nº 116, de 2003, fixando em 3% 
(três por cento) a alíquota máxima do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação do projeto de lei complementar ora 
apresentado.

Sala das Sessões, – Senador Lauro Antônio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, 
DE 31 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre o Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências.

“ ..................................................................................
Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:
I – (VETADO)
II – demais serviços, 5% (cinco por cento).”

“Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003.
....................................................................................
....................................................................................

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, 
viagens e congêneres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em 
hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite service, 
hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 
ocupação por temporada com fornecimento de serviço 
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(o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 
preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, 
intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e con-
gêneres.

9.03 – Guias de turismo.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2012

Obriga o concessionário de veículo au-
tomotor a notificar pessoalmente o proprie-
tário do veículo objeto de recall e a ofertar 
gratuitamente o reparo do vício constatado 
pelo recall sempre que o proprietário do ve-
ículo automotor solicitar qualquer serviço 
ao concessionário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O concessionário de veículo automotor 

que celebrou a venda deverá notificar pessoalmen-
te, por meio de carta com aviso de recebimento ou 
outras formas de comunicação válidas, o proprietário 
de veículo automotor que tenha sido objeto de recall 
pelo fabricante, importador ou distribuidor do veículo.

Parágrafo único. A referida notificação deverá ser 
expedida, também, aos órgãos estaduais de trânsito 
para fins de registro e notificação ao adquirente em caso 
de transferência de propriedade do veículo automotor.

Art. 2º A notificação não poderá fixar prazo limite 
para o exercício do direito à solução gratuita do vício 
objeto do recall, sendo direito imprescritível do proprie-
tário do veículo automotor exigir o reparo gratuito do 
vício objeto do recall sempre que o proprietário solici-
tar qualquer serviço automotivo ao concessionário de 
veículo automotor integrante da rede autorizada pelo 
fabricante, ainda que este concessionário não seja o 
que, efetivamente, procedeu à venda do veículo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O sistema de recall é largamente utilizado pelas 
montadoras de veículos e consiste em uma obrigação 
legal de zelar pela qualidade e segurança do produto.

Ocorre que muitos proprietários não são infor-
mados da existência do recall, porque muitas vezes 
a montadora se limita a divulgar o chamado na mídia, 
sem se preocupar em notificar pessoalmente o pro-
prietário do veículo.

Assim, o projeto prescreve que o concessionário 
notifique pessoalmente o proprietário do veículo, por 
meio de carta com aviso de recebimento.

Outra questão reside no estabelecimento de prazo 
para que o consumidor encaminhe o veículo ao con-
cessionário para o conserto. Trata-se de medida abu-
siva, já que a solução do vício apontado pelo recall é 
questão, muitas vezes, afeta à segurança do veículo.

Por isso a segunda solução do projeto. Transfor-
mar em direito imprescritível o direito ao serviço gra-
tuito vinculado ao recall, e que poderá ser exercido 
sempre que o proprietário solicitar qualquer serviço a 
um concessionário pertencente à rede autorizada do 
fabricante, ainda que tal concessionário não tenha, 
efetivamente, realizado a venda.

Solicito, assim, o apoio dos ilustres pares para a 
aprovação deste projeto, que é de relevante interesse 
econômico e social.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle – 
decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

OF. GSLHEN no 33/2012

Brasília, 21 de março de 2012 

Senhor Presidente,
Ao renovar os meus cordiais cumprimentos 

comunico a Vossa Excelência que, devido a proble-
mas de saúde, não poderei participar da viagem à 
República Tcheca, onde participaria de encontros 
entre parlamentares tchecos e brasileiros. Esclareço 
que a referida viagem foi objeto do Requerimento 
no 55, de 2012, aprovado em plenário no dia 6 do 
corrente mês.

Reafirmo, na oportunidade, as expressões de 
consideração e estima.

Cordialmente, – Luiz Henrique da Silveira, Se-
nador da República.

Of. Leg. no 11/2012 GLPR

Brasília, 22 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os nomes dos 

Senadores Alfredo Nascimento e Vicentinho Alves 
para exercerem a vice-liderança do Partido da Repú-
blica no Senado:

Atenciosamente, – Senador Blairo Maggi, Lí-
der do PR.
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Ofício no 30/2011-CI

Brasília, 19 de março de 2012

Assunto: Criação de Subcomissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na Reunião da 

Comissão de Serviços de Infraestrutura, realizada em 
8 de março do corrente, foi aprovado o Requerimento 
no 8, de 2012 – CI, de autoria do Senador Ivo Cassol, 
que solicita a criação da Subcomissão Permanente 
para o Acompanhamento das Atividades da Eletro-
bras Distribuição Acre; Eletrobras Distribuição Alagoas; 
Eletrobras Distribuição Piauí; Eletrobras Distribuição 
Rondônia; Eletrobras Distribuição Roraima; e, Eletro-
bras Amazonas Energia, Composta por cinco membros 
titulares e cinco suplentes, com a finalidade de discu-
tir a qualidade de energia produzida e oferecida aos 
consumidores; os problemas; causas; efeitos; e, solu-
ções técnico-operacionais e de gestão administrativa.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 180, DE 2012

Requeremos, nos termos dos artigos 154, § 5º 
e 199, § 1º, c/c art. 160, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, a realização de Sessão Especial para 
comemoração do Dia do Administrador, a realizar-se 
no dia 10 de setembro de 2012.

Sala das Sessões,

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 181, DE 2012

Nos termos do art. 256 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a retirada definitiva do PLS 
341 de 2011, que tramita na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

Sala da Comissão, – Senador Lúcia Vânia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência defere o requerimento, nos ter-
mos do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 182, DE 2012

Nos termos regimentais, requeiro que o Proje-
to de Lei do Senado nº 245 de 2010, que “Regula o 
exercício da profissão de instrumentador cirúrgico e dá 
outras providências”, seja apreciado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, além das 
comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

REQUERIMENTO Nº 183, DE 2012

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 36 de 2011, que “Dispõe sobre 
a concessão de seguro-desemprego para os trabalha-
dores, empregados ou profissionais autônomos, com 
exercício de atividade impedido em razão de calami-
dade natural, e dá outras providências”, seja apreciado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além 
das comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2012

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 473 de 2011, que “Regulamenta 
o exercício da acupuntura”, seja apreciado pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, 
além das comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 185, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, que o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 28, de 2012 que, “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de 
serviços públicos oferecerem ao usuário a opção de 
receber o documento de cobrança de seus débitos 
por meio eletrônico.”, seja apreciado, também, pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática – CCT por estar no âmbito da 
sua competência.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 186, DE 2012 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, que seja des-
pachado também para a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, o Projeto de Lei do Senado nº 45, 
de 2012, que “Dispõe sobre o turismo rural e seu 
tratamento tributário, previdenciário e trabalhista, al-
tera as Leis nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, 
nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973”.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

REQUERIMENTO Nº 187, DE 2012 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, que seja des-
pachado também para a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, o Projeto de Lei do Senado nº 591, 
de 2011 – Complementar, que “altera a redação do § 
2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências para vedar o contingenciamento 
de recursos orçamentários para a sanidade animal e 
vegetal.

 Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, sejam apresentadas congratulações aos Srs. 
Ubiratan Cazetta, André Casagrande Raupp, Felício 
de Araújo Pontes Júnior, Tiago Modesto Rabelo, Ivan 
Cláudio Marx, Andrei Borges de Mendonça e Sérgio 
Gardenghi Suiama, Procuradores da República, pelo 
oferecimento de denúncia contra o coronel da reserva 
Sebastião Rodrigues de Moura – ‘Major Curió’ –, pelo 
crime de sequestro qualificado contra cinco militantes, 
capturados durante a repressão à guerrilha do Araguaia 
e até hoje desaparecidos.

Justificação

O Procurador Chefe da Procuradoria Geral da 
República no Pará, Ubiratan Cazetta, conjuntamente 
com os Procuradores da República elencados nesse 
requerimento ofertaram denúncia no dia 14 de mar-
ço na Justiça Federal de Marabá-PA em que preten-
dem a condenação de Sebastião Curió Rodrigues de 
Moura por sequestros cometidos durante o período 
da ditadura militar, conforme o Processo nº 1162-
79.2012.4.01.3901.

O Brasil viveu um período de repressão durante 
a ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985 e in-
contáveis crimes foram praticados por agentes a ser-
viço do Estado. É de notório conhecimento que o en-
tão ‘Major Curió’, um dos mais atuantes e conhecidos 
agentes da ditadura, combateu à chamada Guerrilha 
do Araguaia, praticando atos criminosos e também 
delitos atentatórios aos direitos humanos.

Apesar dos crimes ditos políticos praticados du-
rante o período de 02 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979 terem sido anistiados por intermédio 
da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, resta ainda 
um longo caminho a ser percorrido para que se pro-
mova a chamada reconciliação nacional, prevista na 
Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011.

A iniciativa dos procuradores da república vai ao 
encontro do desejo e do direito da sociedade brasileira 
ver esclarecidos os crimes praticados pelos agentes 
do Estado durante o período de exceção que vivemos.

Por essas razões e pela coragem, a iniciativa dos 
nobres membros do Ministério Público merece receber 
o reconhecimento e as congratulações dessa Casa do 
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, –  Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL/AP.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 189, DE 2012

“Requer à Ministra-chefe da Casa Ci-
vil Gleisi Hoffmann informações a respeito 
do das declarações de militares da reserva 
sobre a Comissão da Verdade e das Come-
morações do golpe de 31 de março de 1964.”

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações à Ministra-chefe 
da Casa Civil Gleisi Hoffmann:

1) Que providências estão sendo tomadas pela Casa 
Civil em relação às declarações de militares da 
reserva sobre a Comissão da Verdade? 

2) Sobre o manifesto “Alerta à nação – eles que vem, 
por aqui não passarão” em que militares criticam 
a Presidenta da República, quais foram as provi-
dências tomadas por este Ministério? 

3) Há base legal para punir os militares da reserva que 
estão se insurgindo contra a Presidência da Re-
pública? Caso a resposta seja positiva, quais são 
eles e de que forma poderão vir a ser utilizados? 

4) Com relação ao anúncio de que o dia 31 de março 
será comemorado pelo Clube Militar, em clara 
atitude de afronta à determinação da Presidên-
cia da República, quais medidas serão tomadas 
por este Ministério? 

Justificação

Com a aprovação pelo Congresso Nacional da 
instituição da Comissão da Verdade, bem como a pro-
ximidade da data de aniversário do Golpe Militar de 
1964, começam a surgir manifestações de insubordi-
nação de militares da reserva em relação à autoridade 
da Presidenta da República. 

Notícias publicadas nos maiores jornais do país 
informam que centenas de militares da reserva assi-
naram manifesto em que questionam a autoridade da 
Presidenta da República e também do Sr. Ministro de 
Estado da Defesa. 

Nota publicada na coluna “Panorama Político” no 
jornal O Globo, assinada pelo jornalista Ilimar Franco, 
noticia que : “Como a presidente Dilma proibiu as co-
memorações oficiais de 31 de março, o Clube Militar 

antecipou a festa para dia 29. Os militares da reserva 
farão um painel sobre “A Revolução de Março de 1964”. 
O convite exige traje esporte fino.”

No sítio do Clube Militar na internet é possível 
encontrar, já na primeira página, o seguinte convite: 

“1964 – A verdade
Dia 29 de março, no Salão Nobre da Sede Cen-

tral, às 15 horas.

Painelistas:
Jornalista Aristóteles Drummond
Dr. Heitor De Paola
Gen. Luiz Eduardo Rocha Paiva

Mediador:
Dr. Ricardo Salles

Traje: Esporte Fino” 

Neste momento, em que o Congresso Nacional 
aprova a Comissão da Verdade e a população anseia 
por sua instalação para que todos os atos ocorridos 
no período de ditadura instalado com o golpe militar 
de 1964 sejam esclarecidos, um ato de insubordinação 
militar desta magnitude não pode passar despercebido, 
motivo pelo qual solicitamos as informações acima. 

 Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

(Á Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO  Nº 190, DE 2012 

“Requer à Ministra-Chefe da Casa Ci-
vil, Gleisi Hoffmann informações a respeito 
da Comissão da Verdade.”

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações à Ministra-chefe 
da Casa Civil Gleisi Hoffmann

1) Por qual motivo a Presidência da República ainda 
não designou os 7 membros que integrarão a 
Comissão da Verdade, conforme previsto no Art. 
2° da Lei n° 12.528, de 2011. 

2) Existe uma previsão de quando tais designações 
ocorrerão? 

Justificação

Em 26 de outubro de 2011 o Senado Federal 
aprovou, após mais de um ano de tramitação no Con-
gresso Nacional, a Lei n° 12.528, que instituiu a Co-
missão da Verdade. 

Esta Comissão, de suma importância para o 
esclarecimento de crimes praticados por agentes do 
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Estado no período compreendido entre 18 de setem-
bro de 1946 a 05 de outubro de 1988, tem por objeti-
vo efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 
promover a reconciliação nacional. 

Passados seis meses de sua aprovação, no en-
tanto, a Presidência da República ainda não designou 
os sete membros que a comporão impedindo, desta 
forma, o início de seus trabalhos. 

Notícia publicada no jornal O Estado de S.Paulo 
em 22 de março de 2012 informa que o motivo para 
as nomeações ainda não terem sido efetivadas é a 
reação dos militares à Comissão. 

Para que se esclareçam os reais motivos da de-
mora na instalação da Comissão da Verdade é que 
requeremos as informações acima. 

 Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

(Á Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 191, DE 2012

“Requer ao Ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência da República, Gil-
berto Carvalho informações a respeito da 
Comissão da Verdade.”

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas as seguintes informações ao Ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gil-
berto Carvalho:

1) Por qual motivo a Presidência da República ainda 
não designou os 7 membros que integrarão a 
Comissão da Verdade, conforme previsto no Art. 
2° da Lei n° 12.528 de 2011. 

2) Existe uma previsão de quando tais designações 
ocorrerão? 

Justificação

Em 26 de outubro de 2011 o Senado Federal 
aprovou, após mais de um ano de tramitação no Con-
gresso Nacional, a Lei n° 12.528, que instituiu a Co-
missão da Verdade. 

Esta Comissão, de suma importância para o 
esclarecimento de crimes praticados por agentes do 
Estado no período compreendido entre 18 de setem-
bro de 1946 a 05 de outubro de 1988, tem por objeti-
vo efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 
promover a reconciliação nacional. 

Passados seis meses de sua aprovação, no en-
tanto, a Presidência da República ainda não designou 

os sete membros que a comporão impedindo, desta 
forma, o início de seus trabalhos. 

Notícia publicada no Jornal O Estado de S. Paulo 
em 22 de março de 2012 informa que o motivo para as 
nomeações ainda não terem sido efetivadas é a reação 
dos militares à Comissão. 

Para que se esclareçam os reais motivos da de-
mora na instalação da Comissão da Verdade é que 
requeremos as informações acima. 

 Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, 
Líder do PSOL.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 192, DE 2012

“Requer ao Ministro de Estado da De-
fesa Celso Amorim informações a respeito 
do das declarações de militares da reserva 
sobre a Comissão da Verdade e das Come-
morações do golpe de 31 de março de 1964”

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Ministro de 
Estado da Defesa Celso Amorim:

1) Que providências estão sendo tomadas pelo Minis-
tério da Defesa em relação às declarações de mi-
litares da reserva sobre a Comissão da Verdade? 

2) Sobre o manifesto “Alerta à nação – eles que vem, 
por aqui não passarão” em que militares criticam 
a Presidenta da República, quais foram as provi-
dências tomadas por este Ministério? 

3) Há base legal para punir os militares da reserva que 
estão se insurgindo contra a Presidência da Re-
pública? Caso a resposta seja positiva, quais são 
eles e de que forma poderão vir a ser utilizados? 

4) Com relação ao anúncio de que o dia 31 de março 
será comemorado pelo Clube Militar, em clara 
atitude de afronta à determinação da Presidên-
cia da República, quais medidas serão tomadas 
pelo Ministério da Defesa? 

Justificação

Com a aprovação pelo Congresso Nacional da 
instituição da Comissão da Verdade, bem como a pro-
ximidade da data de aniversário do Golpe Militar de 
1964, começam a surgir manifestações de insubordi-
nação de militares da reserva em relação à autoridade 
da Presidenta da República. 

Notícias publicadas nos maiores jornais do país 
informam que centenas de militares da reserva assi-
naram manifesto em que questionam a autoridade da 
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Presidenta da República e também do Sr. Ministro de 
Estado da Defesa. 

Nota publicada na coluna “Panorama Político” no 
jornal O Globo, assinada pelo jornalista Ilimar Franco, 
noticia que : “Como a presidente Dilma proibiu as co-
memorações oficiais de 31 de março, o Clube Militar 
antecipou a festa para dia 29. Os militares da reserva 
farão um painel sobre “A Revolução de Março de 1964”. 
O convite exige traje esporte fino.”

No sítio do Clube Militar na internet é possível 
encontrar, já na primeira página, o seguinte convite: 

“1964 – A verdade
Dia 29 de março, no Salão Nobre da Sede Cen-

tral, às 15 horas.

Painelistas:
Jornalista Aristóteles Drummond
Dr. Heitor De Paola
Gen. Luiz Eduardo Rocha Paiva

Mediador:
Dr. Ricardo Salles

Traje: Esporte Fino” 
Neste momento, em que o Congresso Nacional 

aprova a Comissão da Verdade e a população anseia 
por sua instalação para que todos os atos ocorridos 
no período de ditadura instalado com o golpe militar 
de 1964 sejam esclarecidos, um ato de insubordinação 
militar desta magnitude não pode passar despercebido, 
motivo pelo qual solicitamos as informações acima. 

 Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 193, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao ex-Deputado Esta-
dual Gláucio Bentes Gonçalves, que lançou no dia 9 de 
março p.p. um livro de memória de Parintins e Política 
do Amazonas. Assim seja o referido Voto encaminhado 
ao agraciado no seguinte endereço: Rua Ramos Fer-
reira, no 488 – Centro, CEP: 69010-120 – Manaus/AM.

Justificação

A noite de sexta-feira, 9 de março último, foi mar-
cada pelo lançamento do livro “Parintins nas minhas 

lembranças”, do ex-político Gláucio Bentes Gonçalves. 
A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Palácio da 
Justiça, Av. Eduardo Ribeiro, Centro, às 19 h. No livro, 
o autor trata de sua experiência enquanto parintinense 
e leva ao leitor um pouco da história contemporânea 
da cidade.

O ex-deputado nasceu na cidade de Parintins, 
região do Baixo Amazonas. O agraciado é casado 
com a senhora Walkíria Viana Gonçalves, com que 
tem sete filhos.

Gláucio Gonçalves dedicou 32 anos de sua vida 
à carreira política. Exerceu oito mandatos eletivos: dois 
de vereador, dois de prefeito em Parintins e quatro 
como deputado estadual; com tal experiência na vida 
pública, diversas vezes foi questionado, pela família 
inclusive, sobre o porquê de ainda não ter produzido 
algo que pudesse registrar sua visão sobre a história 
parintinense. Hoje, aos 80 anos lança seu primeiro li-
vro. “Enfoco vários assuntos que vivenciei e atinentes 
à vida dos parintinenses, incluindo naturalmente o 
homem interiorano, sempre com a intenção de contri-
buir para melhoria de sua condição de vida”, explicou 
Gláucio Gonçalves.

Além de deputado estadual, Gláucio Gonçalves 
chegou a desempenhar outras atividades profissionais, 
como despachante fazendário; guarda fiscal do Estado; 
funcionário da Receita Federal de Parintins; conselheiro 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Parabéns, aos importantes serviços prestados à 
sociedade amazonense e parabéns pela iniciativa de 
deixar registrado em um livro a memória da história 
econômica e política do Amazonas.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012.  – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao artista plástico Moacir 
Andrade, por estar completando 80 anos de dedicação 
do Amazonense à arte, a celebração aconteceu no dia 
9 de março de 2012, bem como seja encaminhado o 
referido voto ao referido artista, no seguinte endereço: 
Rua Comendador Alexandre Amorim, nº 253, Manaus 
– AM, CEP 69010-300.

Justificação

Obras que expressam a cultura e a vida dos ri-
beirinhos, frequentes nas produções do escritor, poeta 
e artista plástico Moacir de Andrade, estão na expo-
sição que celebra os 80 anos de dedicação do ama-
zonense à arte.
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A abertura ocorreu no dia 9 de março de 2012 
com um coquetel para imprensa e convidados. A partir 
da segunda-feira dia 12, a galeria foi aberta ao público, 
horário de visitação das 9h30 às 16h30min. A exposi-
ção acontecerá até 31 de março, na unidade do Sesc 
– Centro. Essa exposição, é uma justa homenagem 
que o Sesc presta ao autor que no dia 17 de março 
p.p., completou 85 anos de vida e contribui de forma 
significativa para a arte do Amazonas.

Moacir Andrade nasceu em Manaus no dia 17 
de março de 1927, na Santa Casa de Misericórdia de 
Manaus. Com poucos dias de nascido, seus pais, Se-
verino Galdini de Andrade e Jovina Couto de Andrade 
viajaram para o interior do Amazonas onde o menino 
viveu a sua primeira infância. Em 1934, Severino via-
jou para Manaus em busca de melhor educação para 
seus dois filhos Mozart e Moacir.

Seus quadros, espalhados pelo mundo, encon-
tram-se em casas de amigos, admiradores de suas 
obras, bem como nos acervos de muitos museus e 
pinacotecas.

Aproximadamente 30 obras entre pinturas, de-
senhos, objetos pessoais, barcos, livros, além de um 
videoarte com as obras do artista estão à disposição 
do público na galeria. De acordo com o curador da ex-
posição Turenko Beça, a escolha das obras se baseou 
nas múltiplas faces do artista.

Além da exposição, as obras do artista irão fazer 
parte de um memorial, que será estruturado pelo Sesc 
Amazonas, neste ano. Moacir de Andrade tem muitas 
telas pintadas, escreveu 20 livros e seus trabalhos já 
foram expostos em pelo menos 70 países.

Moacir Andrade descortinou para a cultura ama-
zonense, os festejos, as lendas, e estórias, entre os 
igarapés e igapós, o canto dos pássaros e o acalanto 
das águas.

Sem qualquer dúvida, Moacir de Andrade, é a 
maior expressão cultural das Belas Artes da Amazônia, 
do século XX. Seus trabalhos são muito apreciados, 
pela crítica e pesquisadores, figuram em importantes 
Coleções Particulares, como em vários Museus públi-
cos e privados, tanto no Brasil como no Exterior.

Parabéns, Moacir Andrade, o mágico das cores 
da Grande Floresta.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 195, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam soli-
citadas ao senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, informações sobre a produção 
e beneficiamento da juta brasileira, considerando um 
cenário no qual sua importação está em alta:

1. Qual é a política do governo federal para essa cul-
tura agrícola?

2. Há uma política agrária para essa cultura, voltada 
especificamente para o estado do Amazonas?

3. Qual o montante que está previsto até 2014, ano 
a ano, para ser investido e incentivar o plantio 
dessa cultura?

4. Qual o montante que está previsto até 2014, ano 
a ano, para ser investido e incentivar o plantio 
dessa cultura no estado do Amazonas?

5. Há, atualmente, estudos e pesquisas voltadas para 
a melhoria da produção de juta no interior do 
Amazonas?

6. Quais são os projetos vigentes para incentivar o 
cultivo da juta e o beneficiamento para agregar 
valor ao produto?

Justificação

A Juta e a Malva no Amazonas são produtos agrí-
colas de extrema importância para a economia local, 
pois além de levar o sustento para a mesa de milha-
res de ribeirinhos do interior do estado, fazem parte 
também da história deste povo.

Originária da Índia, a fibra era indispensável ao 
comércio internacional nas décadas de 20 e 30 do 
século passado, uma vez que era usada nos sacos 
de café e outras mercadorias, por absorver umidade 
e preservar seus conteúdos. E com isso, a oportuni-
dade de viabilizar sua plantação em larga escala era 
vislumbrada, porque poucos países a produziam para 
sustentar a da época e o possível crescimento.

Seu início em terras caboclas remonta ainda ao 
início do século passado quando diversos imigrantes 
começaram a se instalar na região amazônica para 
produzir e trabalhar nessa terra. Nesse sentido, a fibra 
chegou ao Estado trazida do continente asiático por 
imigrantes japoneses, por volta de 1920, e começou a 
ser plantada nas áreas alagáveis da floresta no muni-
cípio de Parintins, local onde os imigrantes formaram 
uma grande colônia japonesa, que tinham um regime 
de cheias e secas parecido com o ciclo percebido na 
região asiática.

Porém, a variedade vegetal não conseguiu se 
adaptar tão bem a região em razão do clima equato-
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rial e a produção da juta era sempre menor do que o 
esperado nas condições climática percebidas na Ásia. 
Desta forma, os colonos japoneses começaram a tra-
balhar na adaptação da planta à localidade e outra va-
riedade da planta começou a ser cultivada somente a 
partir de 1935, introduzida pelo colono Ryoto Oyama.

Com a ascensão da juta no interior do Amazonas, 
o Brasil deixou de importar a fibra da Índia. Na metade 
da década de 1930, o cultivo de juta representou mais 
de 35% da economia amazonense, empregando mais 
de 50 mil famílias. 

O cultivo de malva e juta foi, e continua sendo, 
muito representativo no Amazonas, e, sendo a juta 
uma das principais culturas economicamente viáveis 
no período da estagnação econômica da região ama-
zônica no período pós-ciclo da borracha. E, por isso, 
a juta começou a se espalhar por diversos municípios 
amazonenses como Manacapuru, Anamã, Beruri, Iran-
duba, Itacoatiara dentre outros.

E isso trouxe renda e desenvolvimento para di-
versos municípios, dentre eles Parintins que hoje é 
o berço da cultura popular do estado do Amazonas 
cresceu e se desenvolveu com os resultados do cultivo 
da juta e malva, assim como outras localidades onde 
diversos ribeirinhos tiram o seu sustento e de sua fa-
mília do plantio da juta.

No entanto, apesar de toda a sua importância 
para a economia local, em razão de todo o contex-
to que a envolve, na criação de emprego e renda de 
diversos ribeirinhos, além da relevância dela para a 
fixação populacional no interior do estado, a falta de 
política pública adequada para incentivar a produção 
e o estudo e pesquisa a fim de melhorar a produção 
em escala, acarretaram na fragilidade do plantio dessa 
cultura, sempre suscetível a qualquer mudança climá-
tica e falta de maior competitividade frente ao mercado 
internacional.

Hoje, no cenário mundial o Amazonas caiu mui-
to em sua importância e quantidade de produção de 
juta, pois de acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no úl-
timo dia 26, os produtores amazonenses do produto 
colheram apenas 907 toneladas da fibra em 2010. E 
isso representa uma produção de aproximadamente 
10 mil toneladas ano, ou seja, mais de 90% da produ-
ção nacional que atinge médias de 14 mil toneladas. 
Todavia, a título de comparação, somente o estado do 
Amazonas no seu auge da produção agrícola, chegou 
a produzir mais de 90 mil toneladas.

Mesmo assim, isso representa em média, se-
gundo dados dos indicadores da Produção Agrícola 
Municipal do IBGE, que cada hectare de área plantada 
correspondeu, no ano de 2010, a 1.286 quilos do de 

juta, totalizando rendimentos de R$ 1,042 milhão no 
período, renda esta demasiadamente importante para 
os ribeirinhos da região.

E nesse contexto global onde o Brasil está inse-
rido, a juta nacional tornou-se pouco competitiva, em 
razão de diversos fatores, como a pouca preocupação 
do governo brasileiro em incentivar a produção em es-
cala de forma a agregar maior valor a produção e ao 
produto final a ser colocado no mercado.

Com isso, a juta produzida na Índia, Bangladesh, 
começou a invadir o mercado consumidor nacional a 
partir do final de 2011, em razão do produto chegar 
em terras brasileiras, em média, com valores 10% me-
nores dos que os aqui praticados.

Nesse cenário, diversas fábricas já demitiram 
quase a metade de seus funcionários e diversos ribei-
rinhos tem sua produção cada vez mais desvalorizada, 
pois além de não ter estruturas eficientes para escoar 
a sua produção vê ainda os seus estoques aumenta-
rem pela falta de pedidos da indústria de sacarias, o 
valor atual está entre R$ 1,70 a 1,80 por quilo, quan-
do no ano que se passou o valor no mesmo período 
estava em R$ 1,90. 

Portanto, em razão da importância dessa cultura 
para a região e para o Brasil, devem-se apontar ca-
minhos mais claros para o crescimento da produção 
local, com incentivo à pesquisa e estudo da planta a 
fim de maximizar a produção em terras já cultivadas, 
além de criar mecanismos econômicos para desace-
lerar a importação da juta indiana, beneficiando assim 
a produção local.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici-
tadas da Secretaria Nacional de Aviação as seguintes 
informações sobre denúncias de superfaturamento de 
itens utilizados nas obras de ampliação do Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, Manaus/AM, dentro do 
cronograma de ampliação dos aeroportos brasileiros 
em razão da realização da Copa do Mundo de Fute-
bol, em 2014.

1. Qual é valor total da obra de ampliação do Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes? Houve alterações 
nos valores globais?Quais, quando e quanto?

2. Quanto já foi investido nas obras de ampliação? E 
quanto ainda será investido?

3. Quais foram os valores de mercado apurados e 
apresentados em processo licitatório para compra 
de aço para a construção do aeroporto? E qual 
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foi o critério utilizado para a escolha da empresa 
fornecedora em questão?

4. Quais os critérios, dentre aqueles previsto em lei 
federal, utilizados para a escolha das empresas 
fornecedoras de produtos utilizados nas obras de 
ampliação do Aeroporto Internacional?

Justificação

Com a proximidade cada vez maior de um dos 
mais importantes eventos sediados na capital amazo-
nense, qual seja a Copa do Mundo de 2014 os temas 
relativos à preparação das cidades sede no que con-
cerne à infraestrutura de portos, aeroportos, transpor-
te público dentre outras estruturas necessárias para 
adequação da cidade às exigências da FIFA para a 
realização deste tipo de evento, tornam-se cruciais 
para garantir as cidades previamente escolhidas como 
sede do evento.

Todavia, como se sabe, as obras de infraestrutura 
além de serem muito complexas e, por consequência, 
demandarem vultosos investimentos, mobilização de 
um grande número de trabalhadores, planejamento de 
um plano de ação bem elaborado para a execução do 
mesmo de forma mais eficiente possível, além de estar 
subordinado a procedimentos legais que demandam 
grande espaço temporal para serem concluídos em 
razão da complexidade de órgãos e agentes públicos 
envolvidos.

Nesse sentido, o tempo exíguo para o devido 
cumprimento do planejamento para as reformas e 
construções das estruturas necessárias, preocupa as 
principais autoridades públicas envolvidas na questão, 
uma vez que a cidade deve estar pronta para receber 
o evento antes do mês de junho de 2014.

E, por isso, qualquer atraso que possa ocorrer 
no início das obras traz certo temor de que não haja 
tempo necessário para terminá-las antes do evento 
de 2014, o que ocasionaria um caos no sistema aé-
reo amazonense, pois um evento deste porte envolve 
um grande número de voos, tendo em vista a estrutu-
ra necessária para a sua realização, além deste ser 
o meio de transporte predominante para saída para 
outras regiões do país.

Não se pode esquecer ainda que a cidade e o 
estado como um todo ao ser confirmado como sede 
de um evento internacional deste porte acaba por 
atrair um maior contingente de turistas tanto interna-
cionais como do próprio país e de outras localidades 
da região norte, incrementando assim o crescimento 
da demanda de consumidores que chegam ao estado 
pela via aérea.

No entanto, apesar de todas essas preocupações 
e urgências, o governo federal em conjunto com o es-

tado do Amazonas iniciaram às obras de ampliação 
do aeroporto em novembro de 2011, com um atraso 
de mais de um ano do início que estava previsto para 
julho de 2010, que em razão da burocracia e dos tra-
mites legais envolvidos só pôde começar no ano se-
guinte conforme relatado.

Nesses termos, foi recentemente publicado nos 
meios de comunicação do estado do Amazonas que 
o Tribunal de Contas da União – TCU, em auditoria 
realizada no final do ano passado constatou um su-
perfaturamento que alcança um montante de R$ 35 
milhões quando somados todo o volume de aço ne-
cessário para a conclusão da obra, tanto em relação 
ao quantitativo a ser usado, como no preço unitário 
do produto.

Sendo assim, de acordo com os termos expostos, 
fica clara a necessidade de demonstrar a discriminação 
dos gastos a serem realizados nas obras de amplia-
ção do aeroporto internacional, além de esclarecer os 
termos expostos pela imprensa que podem prejudicar 
a imagem de um evento de tamanha importância tan-
to para o governo brasileiro como para a população 
em geral que têm uma chance impar de mais uma 
vez mostrar o valor, a capacidade de organização, o 
seu desenvolvimento social e econômico e, por con-
seqüência, a relevância no cenário internacional da 
nação brasileira.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 197, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas ao senhor Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – MDIC, informações 
sobre a produção e beneficiamento da juta brasilei-
ra, considerando um cenário no qual sua importação 
está em alta: 

1. Há planejamento do governo federal para viabili-
zar a produção e industrialização, seja através 
de políticas econômicas ou de incentivos, com 
o objetivo de possibilitar ao produtor nacional 
de competir em qualidade e quantidade com a 
importação da juta indiana e assim preservar a 
indústria nacional?

2. Existe algum planejamento desse Ministério para 
evitar a queda na Indústria nacional de Juta?

3. Quais providências imediatas esse Ministério vem 
adotando para retomar a competitividade da in-
dústria nacional de juta?
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Justificação

A Juta e a Malva no Amazonas são produtos agrí-
colas de extrema importância para a economia local, 
pois além de levar o sustento para a mesa de milha-
res de ribeirinhos do interior do estado, fazem parte 
também da história deste povo.

Originária da Índia, a fibra era indispensável ao 
comércio internacional nas décadas de 20 e 30 do 
século passado, uma vez que era usada nos sacos 
de café e outras mercadorias, por absorver umidade 
e preservar seus conteúdos. E com isso, a oportuni-
dade de viabilizar sua plantação em larga escala era 
vislumbrada, porque poucos países a produziam para 
sustentar a da época e o possível crescimento.

Seu início em terras caboclas remonta ainda ao 
início do século passado quando diversos imigrantes 
começaram a se instalar na região amazônica para 
produzir e trabalhar nessa terra. Nesse sentido, a fibra 
chegou ao Estado trazida do continente asiático por 
imigrantes japoneses, por volta de 1920, e começou a 
ser plantada nas áreas alagáveis da floresta no muni-
cípio de Parintins, local onde os imigrantes formaram 
uma grande colônia japonesa, que tinham um regime 
de cheias e secas parecido com o ciclo percebido na 
região asiática.

Porém, a variedade vegetal não conseguiu se 
adaptar tão bem a região em razão do clima equato-
rial e a produção da juta era sempre menor do que o 
esperado nas condições climática percebidas na Ásia. 
Desta forma, os colonos japoneses começaram a tra-
balhar na adaptação da planta à localidade e outra va-
riedade da planta começou a ser cultivada somente a 
partir de 1935, introduzida pelo colono Ryoto Oyama.

Com a ascensão da juta no interior do Amazonas, 
o Brasil deixou de importar a fibra da Índia. Na metade 
da década de 1930, o cultivo de juta representou mais 
de 35% da economia amazonense, empregando mais 
de 50 mil famílias. 

O cultivo de malva e juta foi, e continua sendo, 
muito representativo no Amazonas, e, sendo a juta 
uma das principais culturas economicamente viáveis 
no período da estagnação econômica da região ama-
zônica no período pós-ciclo da borracha. E, por isso, 
a juta começou a se espalhar por diversos municípios 
amazonenses como Manacapuru, Anamã, Beruri, Iran-
duba, Itacoatiara dentre outros.

E isso trouxe renda e desenvolvimento para di-
versos municípios, dentre eles Parintins que hoje é 
o berço da cultura popular do estado do Amazonas 
cresceu e se desenvolveu com os resultados do cultivo 
da juta e malva, assim como outras localidades onde 
diversos ribeirinhos tiram o seu sustento e de sua fa-
mília do plantio da juta.

No entanto, apesar de toda a sua importância 
para a economia local, em razão de todo o contex-
to que a envolve, na criação de emprego e renda de 
diversos ribeirinhos, além da relevância dela para a 
fixação populacional no interior do estado, a falta de 
política pública adequada para incentivar a produção 
e o estudo e pesquisa a fim de melhorar a produção 
em escala, acarretaram na fragilidade do plantio dessa 
cultura, sempre suscetível a qualquer mudança climá-
tica e falta de maior competitividade frente ao mercado 
internacional.

Hoje, no cenário mundial o Amazonas caiu mui-
to em sua importância e quantidade de produção de 
juta, pois de acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no úl-
timo dia 26, os produtores amazonenses do produto 
colheram apenas 907 toneladas da fibra em 2010. E 
isso representa uma produção de aproximadamente 
10 mil toneladas ano, ou seja, mais de 90% da produ-
ção nacional que atinge médias de 14 mil toneladas. 
Todavia, a título de comparação, somente o estado do 
Amazonas no seu auge da produção agrícola, chegou 
a produzir mais de 90 mil toneladas.

Mesmo assim, isso representa em média, se-
gundo dados dos indicadores da Produção Agrícola 
Municipal do IBGE, que cada hectare de área plantada 
correspondeu, no ano de 2010, a 1.286 quilos do de 
juta, totalizando rendimentos de R$ 1,042 milhão no 
período, renda esta demasiadamente importante para 
os ribeirinhos da região.

E nesse contexto global onde o Brasil está inse-
rido, a juta nacional tornou-se pouco competitiva, em 
razão de diversos fatores, como a pouca preocupação 
do governo brasileiro em incentivar a produção em es-
cala de forma a agregar maior valor a produção e ao 
produto final a ser colocado no mercado.

Com isso, a juta produzida na Índia, Bangladesh, 
começou a invadir o mercado consumidor nacional a 
partir do final de 2011, em razão do produto chegar 
em terras brasileiras, em média, com valores 10% me-
nores dos que os aqui praticados.

Nesse cenário, diversas fábricas já demitiram 
quase a metade de seus funcionários e diversos ribei-
rinhos tem sua produção cada vez mais desvalorizada, 
pois além de não ter estruturas eficientes para escoar 
a sua produção vê ainda os seus estoques aumenta-
rem pela falta de pedidos da indústria de sacarias, o 
valor atual está entre R$ 1,70 a 1,80 por quilo, quan-
do no ano que se passou o valor no mesmo período 
estava em R$ 1,90. 

Portanto, em razão da importância dessa cultura 
para a região e para o Brasil, devem-se apontar ca-
minhos mais claros para o crescimento da produção 
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local, com incentivo à pesquisa e estudo da planta a 
fim de maximizar a produção em terras já cultivadas, 
além de criar mecanismos econômicos para desace-
lerar a importação da juta indiana, beneficiando assim 
a produção local.

 Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 

serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 

do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-

putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 78 e 
79, de 2012, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2010 (nº 
3.076/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Vander Loubet), que denomina Ponte Hélio Se-
rejo a ponte sobre o rio Paraná, localizada na 
BR-267, na divisa entre os Estados de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul;

– Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2010 (nº 
3.298/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Rafael Guerra), que denomina Avenida Hamid 
Afif o trecho urbano da rodovia BR-491 que 
cruza a cidade de Varginha, no Estado de Mi-
nas Gerais; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 2010 (nº 
1.126/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Gastão Vieira), que altera o art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para atribuir à União 
a incumbência de estabelecer, em colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, os conteúdos mínimos de cada ano letivo 
da educação infantil, do ensino fundamental e 
do ensino médio; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2011 (nº 
5.582/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Milton Monti), que denomina Prof. Geraldo Mau-
rício Lima o viaduto localizado no km 75, mais 
650m, da BR-153, no Município de Bady Bassit, 
Estado de São Paulo; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2011 (nº 
5.418/2005, na Casa de origem, da Deputada 
Luiza Erundina), que declara o educador Paulo 
Freire Patrono da Educação Brasileira.

Tendo sido apreciados terminativamente pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Pro-
jetos de Lei da Câmara nºs 97 e 99, de 2010; e 50, 
de 2011, aprovados, bem como o Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 2011, aprovado com emendas de 
redação, vão à sanção; e o Projeto de Lei da Câmara 
nº 140, de 2010, rejeitado, vai ao Arquivo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 
5, de 2012, do Senador Randolfe Rodrigues e ou-
tros Senadores, que altera o art. 4º da Resolução 
nº 63, de 1997, do Senado Federal, que estabelece 
a composição e a infra-estrutura dos Gabinetes do 
Senado Federal, para inserir critérios a serem se-
guidos na nomeação de ocupantes de cargos em 
comissão, que menciona.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania; e Diretora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 1, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei do Senado nº 423, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OF.-PRES. Nº 1/2012-CRA

Brasília, 15 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que esta Comissão rejeitou em 15 de março do cor-
rente o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 2011, que 
“Altera a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que 
estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais, para incluir os citricultores”, de au-
toria do Senador Eduardo Amorim.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurcacz, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 1, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 28, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 28/12-Presidência/CCJ

Brasília, 21 de março de 2012

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em tur-
no suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo 
do Senador Antonio Carlos Valadares ao Projeto de 
Lei do Senado nº 464, de 2011, que “Estabelece me-
dida cautelar de interesse público de suspensão das 
atividades de estabelecimento empresarial envolvido 

na falsificação, adulteração ou alteração, entre outras 
práticas, de medicamentos, cosméticos e correlatos, 
e define outras providências”, de autoria do Senador 
Humberto Costa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 28, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 45 e 
46, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter ter-
minativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 152, de 
2011; e 203, de 2006, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício no 45/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 21 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado no 152, de 2011, que au-
toriza os conselhos profissionais a realizar exame de 
proficiência como condição para a concessão de re-
gistro, de autoria do Senador João Durval.

Respeitosamente – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 46/2012 – Presidência/CAS

Brasília, de   de   2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2006, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre 
a mineralização dos solos e a segurança alimentar e 
nutricional.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 45 e 46, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
152, de 2011; e 203, de 2006, sejam apreciados pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 29 
e 30, de 2012, do Presidente da Comissão Assuntos 
Econômicos, que comunicam a apreciação, em cará-
ter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 
2010, e do Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2011.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº 29/2012/CAE

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2010, que 
“altera a Lei nº 9.250, de 26 de fevereiro de 1995, e a 
Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, para permitir 
a dedução dos valores pagos a título de pedágio para 
fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 30/2012/CAE

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nes-
ta data, o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2011, 
que “dispõe sobre o prazo para emissão de recibo de 
quitação integral de débitos de qualquer natureza pelas 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacio-
nal, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964”, com a Emenda nº 1-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs 29 e 30, 
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) –Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Srª Presidenta, peço a minha inscrição como primeiro 
orador para a indicação de liderança pelo PTB. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É V. Exª o primeiro inscrito pela liderança do PTB. 

Pois não, Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Peço a V. Exª que me inscreva para uma comunica-
ção inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro. O segundo é o Senador 
Suplicy. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Para uma comunicação inadiável eu gostaria de me 
inscrever

A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O segundo foi o Senador Suplicy, por ordem 
de chegada, inscrito, e o terceiro é o Senador Eunício. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT– SP) – 
Para uma comunicação inadiável, eu gostaria de me 
inscrever.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª é o segundo inscrito pela ordem de 
chegada. O terceiro é o Senador Eunício.

Passo a Presidência ao Senador João Ribeiro, 
porque sou a primeira inscrita para fazer uso da palavra. 

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Ribeiro, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra, como oradora inscrita, a Senadora 
Marta Suplicy. Tem V. Exª o tempo regimental. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada.

Sr. Presidente, caros Senadores e Senadoras 
aqui presentes, ouvintes da Rádio e da TV Senado, 
vou começar dando parabéns à Polícia Federal, à 
Secretaria de Direitos Humanos e ao Grupo ABGLT, 
porque prendeu hoje os incitadores do crime de ódio 
e homofobia na Internet. 

Essa é uma situação horrível. Duas pessoas que 
estavam na Internet, acusadas de usar esse meio de 
comunicação para espalhar mensagem de apologia 
de crimes graves e de violência, principalmente contra 
mulheres, contra negros, homossexuais, nordestinos 
e judeus, além da incitação do abuso sexual de me-
nores, segundo a Polícia Federal. 

A operação que se chamou “Operação Intolerân-
cia” prendeu Emerson Eduardo Rodrigues e Marcelo 
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Valle Silveira Mello, moradores de Curitiba e Brasília, 
respectivamente. Eles foram presos preventivamente 
por supostamente serem os responsáveis pelo site, 
cujo nome não vou mencionar. 

A página foi amplamente denunciada por inter-
nautas brasileiros ao Ministério Púbico. E, com quase 
70 mil denúncias registradas na ONG SaferNet, bateu 
recorde de participação pública no controle da inter-
net nacional.

Agentes da Polícia Federal também vão aos man-
dados de busca e apreensão para examinar as casas e 
locais de trabalho dos suspeitos em busca de provas. 

Entre os conteúdos publicados pelos criminosos, 
havia referências positivas ao atirador Wellington, que 
em 2011 atacou a tiros uma escola em Realengo, no 
Rio, matando diversas crianças, bem como à suposta 
incapacidade da Polícia em localizá-los. 

Bom, bem feito! Foram localizados e espero que 
paguem por um bom tempo na cadeia pelo incitamento 
que estão fazendo de violência neste País.

Há poucos dias, fiz um pronunciamento referen-
te à preocupação que vemos no mundo. Por exemplo, 
agora, na França, um atirador matou um rabino e três 
crianças judias; matou mulçumanos também. Esse in-
citamento, esse ódio, muitas vezes exacerbado, que 
tem às vezes até uma conotação política, passa por 
conotação religiosa e quando chega à época de elei-
ções ele é assoberbado. 

Na França, agora, a disputa Sarkozy e Hollande 
está criando um clima, na medida em que o presiden-
te francês foi mais para a direita, contra os imigrantes. 
Isso se acentuou.

No Brasil, nós tivemos isso na eleição presiden-
cial. Está havendo um ensaio para começar também 
na eleição municipal. Hoje os jornais indicam isso. 
Não queremos esse tipo de clima no nosso País. Nós 
somos, e fomos e espero que sempre continuemos a 
ser um País onde as divergências não são resolvidas 
com golpes baixos, com incitamento, com pregação 
de ódio, porque isso não leva à construção de uma 
sociedade mais justa. 

Por isso, parabenizo aqui a Comissão de Direi-
tos Humanos, que teve um papel bastante relevante, 
a Polícia Federal e a ABGLT, porque nós conseguimos 
pelo menos prender esses dois meliantes que estavam 
incitando o ódio a mulheres, a judeus e aos homosse-
xuais no nosso País 

Mudando de assunto, hoje nós tivemos a primeira 
audiência pública sobre o Fundo de Garantia do Traba-
lhador. Foi bastante interessante, com representante 
da CUT, representante do patronato e representante 
do Governo. 

Esta audiência foi pedida por uma subcomissão, 
formada por cinco Senadores, três Senadores e duas 
Senadoras. Nela nós vamos analisar os 27 projetos 
do Senado para modificação, melhorias para o fundo 
de garantia. 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço existe 
para que o trabalhador não fique abandonado na hora 
em que perde o emprego. Sua utilização, desde 2006, 
começou a ser ampliada, não só para ser um fundo 
que pudesse ser usado para o trabalhador em caso 
de desemprego ou de falecimento, mas também para 
alguns usos, como, por exemplo, Minha Casa Minha 
Vida, que realmente está fazendo uma diferença muito 
grande para diminuir o déficit habitacional no Brasil.

Entretanto, o fundo é remunerado por um índice 
que está muito abaixo de outros índices. Por isso, nós 
temos vários projetos nesta Casa – e na Câmara, há 
mais de 70 também – querendo a mudança do índice.

A grande discussão é que a mudança desse 
índice vai aumentar o fundo – porque aí o índice vai 
render mais para aquele fundo, para o trabalhador –, 
mas, ao mesmo tempo, quem vai pedir emprestado a 
este fundo? É o trabalhador. Aí o trabalhador vai pe-
dir dinheiro do fundo para o Minha Casa Minha Vida e 
esse dinheiro vai ter um juro muito superior. Hoje pode 
ser por volta de 6% e vai passar para 12%. Então, as 
pessoas que estão se beneficiando desse fundo vão 
ser extremamente prejudicadas. E, aliás, vai até bene-
ficiar quem tem muito dinheiro, Senador João Ribeiro. 
Porque, hoje, a maioria das contas das pessoas tem 
menos R$1.000 no fundo, porque são usados para a 
casa própria. Agora, há contas que têm bastante recur-
so. Essas seriam altamente beneficiadas. Nada contra 
que elas sejam beneficiadas. Mas não é essa a ideia. 
A ideia é que o fundo sirva ao trabalhador.

Então, vamos ter que analisar. Há projetos, e um 
é até de minha autoria e também do Paulo Bauer, que 
é para beneficiar, distribuir o lucro para o trabalhador, 
diretamente. Você deixa o patrimônio do fundo e aquele 
lucro que o fundo tem dos empréstimos e tudo mais, 
ele passa a ser mais de 50% distribuído para o traba-
lhador no final do ano, na mão dele. Esse é um dos 
projetos que estamos analisando. E há outros projetos 
que querem ampliar o fundo: para permitir que seja 
retirado para pagar universidade de filho, para pagar 
isso, pagar aquilo. Tudo isso tem que ser analisado.

Hoje foi interessante o debate, muito rico, está 
sendo o primeiro de doze. No nosso pequeno grupo 
da subcomissão do fundo de garantia, chegamos a um 
acordo, de que vamos fazer doze audiências públicas 
e que essas audiências serão para ouvir os próprios 
membros do conselho curador, porque afinal de contas 
são os que estão lá e mais entendem desse recurso.
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Esse fundo curador é composto por 12 pessoas 
que representam o Governo, que são os Ministérios: 
seis pessoas que representam os trabalhadores, que 
são as centrais sindicais; e seis pessoas que são patro-
nato. Hoje, para conseguirmos ter não opiniões iguais, 
mas opiniões divergentes, para que possamos, nós, 
Senadores e Senadoras, ter uma ideia de como melhor 
caminhar, vem um de cada área, para que possamos, 
então, ouvir até opiniões divergentes e consigamos o 
melhor entendimento. 

Pois não, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cara Se-

nadora Marta Suplicy, eu queria realmente dizer que 
foi uma iniciativa absolutamente oportuna a criação 
dessa subcomissão, iniciativa de V. Exª, do Senador 
Cyro Miranda, para debater uma questão de interesse 
social, de interesse econômico, de interesse da classe 
trabalhadora do Brasil e do desenvolvimento socioeco-
nômico do nosso País. O recurso do Fundo de Garan-
tia é usado – e é um recurso importantíssimo e é uma 
poupança que o trabalhador faz, com a contribuição 
dele, trabalhador, e do empresário –, essa contribui-
ção é aplicada, a maior parte, na habitação, no sane-
amento e na infraestrutura, setores fundamentais. A 
primeira audiência, que foi hoje, como está relatando 
muito bem V. Exª, teve, digamos assim, a abertura de 
quantas coisas podemos fazer para aperfeiçoar esse 
processo, sem agredir ou sem fragilizar o eixo central, 
que é o patrimônio dos trabalhadores, representado 
pelo Fundo de Garantia, de que ele se vale na hora 
em que se aposenta ou em que é demitido injusta-
mente. Então, eu já estou convencida da valia dessas 
audiências públicas, que é extraordinária, pois, já na 
primeira, temos alguns indicativos de sugestões para 
o nosso trabalho. Parabéns a V. Exª.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obri-
gada pelo aparte. V. Exª também está na comissão e 
tem sido também uma proponente de ideias. Essa foi 
uma iniciativa, a subcomissão, do Senador Cyro Mi-
randa; a vice-presidência é do Senador Paim; eu sou 
a relatora. Acredito que, pelo início que tivemos hoje, 
já deu para perceber que vamos ter muito subsídio, 
talvez muito mais amplos do que nós, no começo, tí-
nhamos pensado. Vai exigir de nós uma coisa muito 
criadora, muito inovadora. Vamos ter oportunidade de 
nos debruçar sobre isso, agora com extremo cuidado, 
Senadora, porque é o recurso mais importante que 
o trabalhador tem hoje e é o recurso disponível para 
o Governo mais importante também, e ele deve ter 
muito cuidado na utilização desse recurso, pois ele é 
do trabalhador.

Ao mesmo tempo, como bem disse o representan-
te do patronato, o que hoje as empresas mais querem 
é infraestrutura no Brasil. 

E, como lembrou V. Exª na discussão, a importân-
cia também do saneamento porque a gente só constrói 
casas, casas, casas, e o saneamento para essas casas 
ou bairros ao lado dessas casas? Então, é aquela ta-
refa desafiadora, ter muita coisa para fazer, o recurso 
ser limitado, mas a gente tem que saber a prioridade. 
E a prioridade é o trabalhador.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Eu que agradeço, Senadora Marta.
Como orador inscrito para uma comunicação e 

com a concordância do Senador Mozarildo, concedo 
a palavra ao nobre Senador Flexa Ribeiro.

Tem V. Exª o tempo regimental para as comuni-
cações inadiáveis.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Senador João Ribeiro, quero agradecer 
ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela permuta que fez 
para que eu pudesse usar da tribuna para uma comu-
nicação inadiável.

Cresce o temor de um desastre ambiental nos 
campos brasileiros de petróleo. Acidentes em série na 
exploração petrolífera vêm escancarando o despreparo 
do Brasil para cuidar de atividade tão potencialmente 
danosa. O País do pré-sal improvisa e ameaça rifar 
seu passaporte para o futuro.

Quase uma semana depois de divulgado o novo 
vazamento no Campo de Frade, as autoridades brasi-
leiras ainda não conseguiram dimensionar o estrago.

Estima-se agora que a mancha de sujeira possa 
ter chegado a sete quilômetros quadrados de exten-
são, ou seja, nada que os meros cinco litros de vaza-
mento informados na primeira hora fossem capazes 
de provocar. O buraco, pelo jeito, é bem mais embaixo.

As primeiras investigações, Senador João Ribei-
ro, feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, 
indicam que a exploração do Campo de Frade vinha 
se dando de forma bastante temerária – para dizer o 
mínimo – pela Chevron. A companhia teria injetado 
pressão absurda sobre uma estrutura frágil. 

Com isso, o óleo aflorou e, desde novembro, pa-
rece não ter estancado. 

O risco é a situação degringolar, Senador Hum-
berto Costa. “O vazamento não tem como ser con-
trolado. É uma cratera no solo marinho”, descreveu 
Eduardo Santos, Procurador da República envolvido 
nas investigações.

“A situação é grave e está fora de controle. A in-
dústria não está preparada para responder”, reforçou 
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Fábio Scliar, Delegado da Polícia Federal responsável 
pelo inquérito, ambos ouvidos pelo jornal O Estado 
de S.Paulo.

Como mostrou o jornal O Globo de ontem, “o 
Governo trabalha com o pior dos cenários e já prevê 
vazamentos em série no local”. Todo o solo da região 
onde foi localizado o vazamento pode afundar. O pe-
tróleo está saindo pelas fissuras, que ainda não foram 
dimensionadas, o mar de sujeira avança. Desde no-
vembro passado, vêm ocorrendo, sistematicamente, 
vazamentos mensais de óleo nos campos ou rotas de 
produção de petróleo na costa brasileira, mas órgãos 
federais responsáveis pelo controle ambiental, como 
Ibama, Agência Nacional do Petróleo e Marinha, não 
têm, sequer, registro das ocorrências, segundo reve-
lou a Folha de S.Paulo no domingo. Só a Petrobrás 
já noticiou cinco vazamentos sérios neste ano, aliás, o 
acidente no Campo de Frade também vitima a estatal; 
a companhia – refiro-me à Petrobras, João Ribeiro – é 
sócia da Chevron na exploração na área com a parti-
cipação de 30% no consórcio. 

Então, Senador Eunício Oliveira, se a Chevron 
aumentou a pressão na exploração desses poços, a 
sua sócia Petrobras também deve ter autorizado o 
aumento da pressão. É lógico, se ela é sócia e tem 
30%, ela também participa financeiramente, como V. 
Exª fez referência, e nas decisões também. Então ela 
é responsável também pelo acidente. Assim, eviden-
temente, arcará também com os possíveis ônus de-
correntes do acidente.

O histórico de imprevidência do Governo brasileiro 
colabora para agravar o desastre. Desde que ocorreu 
o vazamento de novembro, quando 2,4 mil barris es-
correram para o oceano, a gestão petista vem prome-
tendo um plano de contingências para a exploração 
de petróleo no País. Mas, até hoje, passados quase 
150 dias, ele ainda não existe.

O Governo diz que a proposta já está pronta, mas 
ainda depende da aprovação de “alguns ministérios 
envolvidos” e também da Presidente da República. Ou 
seja, na realidade não há nada.

Do pouco que se divulgou até agora a respeito 
do plano, foi dito que ele terá R$1 bilhão para ações 
em casos de acidentes. Especialistas afirmam que se 
trata de algo irrisório, diante do que pode ser necessá-
rio gastar em caso de vazamentos de maiores propor-
ções: o valor teria de ser multiplicado por dez num país 
com as perspectivas de exploração que tem o Brasil.

Para se ter ideia, os acidentes com a Chevron 
ocorreram em áreas perfuradas a um quilômetro da 
superfície. Imagine-se o que pode acontecer nas re-
servas do pré-sal, localizadas a uma profundidade até 

sete vezes maior, com riscos exponencialmente mais 
elevados e mesmo desconhecidos.

Mesmo assim, os planos do Governo petista 
restringem-se a medidas pós-vazamento, nada à pre-
venção.

Concluo, Sr. Presidente.
Não há nada estruturado para se preparar para o 

pior, segundo Segen Estefan, Diretor de Tecnologia e 
Inovação da Coppe/UFRJ. Pelo jeito, infelizmente, pode 
nos sobrar apenas chorar o óleo derramado.

Sr. Presidente, ao encerrar, quero parabenizar o 
Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Controle e 
Fiscalização, autor do requerimento para uma audiên-
cia pública a fim de debater os danos ambientais cau-
sados peio vazamento de óleo recentemente surgido 
no campo de Frade, operado pela Chevron na Bacia 
de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.

Essa audiência, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, está ocorrendo agora, neste exato momento, na 
Comissão de Meio Ambiente a que me referi, presidida 
pelo Senador Rodrigo Rollemberg, e tem como con-
vidados a Srª Magda Chambriand, Diretora-Geral da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis – ANP, o Sr. Curt Trennepohl, Presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama; o Sr. Eduardo Santos de 
Oliveira, Procurador da República do Ministério Público 
Federal; o Sr. Fábio Scliar, Delegado do Departamento 
de Polícia Federal; e o Sr. George Buck, Presidente da 
Chevron no Brasil. 

Reafirmo que parabenizo o Senador Rodrigo 
Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Am-
biente, autor do requerimento e que, neste momento, 
está presidindo a audiência pública para tratar desse 
assunto da maior importância para todos nós, brasi-
leiros, que queremos, sim, que haja exploração dessa 
riqueza que virá beneficiar todos os brasileiros que 
estamos esperando a aprovação do projeto que trata 
da distribuição dos royalties do pré-sal para todos os 
Estados e Municípios do nosso País.

Muito obrigado. 
Era o que eu tinha para dizer no pronunciamen-

to de hoje. 
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Sim, pois não, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eu gos-

taria de me inscrever no horário de lideranças.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

V. Exª está inscrito, pela Liderança do PV.
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Concedo a palavra, como oradora inscrita, à Sena-
dora Ana Rita. V. Exª, Senadora, tem o prazo regimental 
de dez minutos para proferir o seu pronunciamento. 

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público 
na tribuna de honra, espectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado, ocupo hoje esta tribuna para 
destacar o cooperativismo no Espírito Santo. 

Nesta semana, estivemos na solenidade do Pla-
no Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo, 
que vem atender a um segmento muito importante da 
nossa economia. Essa é uma ação que irá, certamen-
te, incentivar o modelo cooperativista como base do 
desenvolvimento regional sustentável e equilibrado e 
também promover um ambiente favorável ao desen-
volvimento das cooperativas, contribuindo, assim, para 
a redução da pobreza, das desigualdades socioeco-
nômicas e por uma maior diversificação da economia 
com inclusão produtiva.

Esse plano também tem o mérito de celebrar um 
pacto, que acredito ser inédito no Brasil, entre o Sis-
tema Sescoop/OCB-ES e a União Nacional das Coo-
perativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes) em prol do desenvolvimento e crescimento 
das cooperativas capixabas. Esse pacto é resultado de 
diálogo maduro e responsável, no qual o Governo do 
Estado, através da Aderes, tem um papel importante, 
e também me orgulho de ter colaborado por meio do 
nosso mandato.

As duas legislações estaduais – a Lei 8.256/06, 
que institui a Política Estadual da Economia Solidária, 
e a Lei 8.257/06, que institui a Política Estadual do 
Cooperativismo – caminharão, agora, lado a lado. De 
imediato, a Lei do Cooperativismo será alterada para 
contemplar a Unicafes em suas políticas e no Conse-
lho Estadual do Cooperativismo.

Quero parabenizar todas as pessoas que parti-
ciparam dessa vitória e desse avanço para o Estado 
do Espírito Santo e trago esse diálogo para esta Casa, 
pois nossa intenção é que levemos esse tema para 
todo o Brasil, para o bem do desenvolvimento do co-
operativismo brasileiro.

Destaco que, no final do ano passado, subi a 
esta tribuna para enfatizar que 2012 foi escolhido, 
pela Organização das Nações Unidas, como o Ano 
Internacional das Cooperativas. De fato, este é o ano 
do cooperativismo mesmo. Como sou integrante da 
Frente Parlamentar pelo Cooperativismo, acho o tema 
importante. Devemos unir esforços para aprovar o pro-
jeto de lei que trata do novo cooperativismo brasileiro 
e que tem como Relator o Senador Lindbergh Farias.

A intenção é que consigamos reduzir de vinte para 
sete ou onze o número de cooperados para a abertura 
de uma cooperativa. Essa medida irá beneficiar, por 
exemplo, os pequenos agricultores e empreendimentos 
da Economia Solidária e aumentar, de forma bastante 
significativa, o número de cooperativas no Brasil.

O crescimento das cooperativas está extrema-
mente ligado à evolução da sociedade, ou seja, as 
pessoas precisam desenvolver mais a cultura da or-
ganização social. Esse é um processo que vai refletir 
em melhores negócios e, logicamente, em melhores 
cooperativas. Para acelerar essa trajetória, precisa-
mos trabalhar com mais ênfase na conscientização 
sobre o setor, visando à disseminação dos conceitos 
e princípios do cooperativismo a todos os brasileiros 
e brasileiras. 

A intenção é promover o desenvolvimento local 
e regional com sustentabilidade. O Espírito Santo dá 
o exemplo e faz do cooperativismo uma prioridade, 
facilitando o trabalho desses grupos com legislações 
específicas, planos e ações voltadas para o desen-
volvimento.

É estratégico que se incentive o modelo coope-
rativista com base no desenvolvimento regional sus-
tentável e equilibrado, além de promover um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de cooperativas.

Aproveito, Sr. Presidente, o momento também 
para render minhas homenagens ao Senador Lind-
bergh Farias belo belíssimo evento realizado nesta 
Casa, ontem, por ocasião da celebração do Dia Inter-
nacional da Síndrome de Down. Foi emocionante ver 
este Senado receber crianças, jovens e adultos com 
Down, pessoas que vivem o amor, a alegria de viver 
e a afetuosidade. Realmente são pessoas que nos en-
sinam e resgatam com o convívio valores que por nós 
muitas vezes são esquecidos. Fomos brindados com a 
presença de pessoas com Down, filhos de Parlamen-
tares e outras representando instituições nas quais 
se desenvolvem no dia a dia atividades interativas, 
ocupacionais e inclusivas. Eventos como o de ontem 
ajudam a sociedade a perceber a Síndrome de Down 
não como um problema, mas como manifestação da 
diversidade humana. 

Hoje vivemos numa sociedade com mais acesso 
às informações acerca das deficiências. A cada dia, 
o Down tem conquistado espaço e demonstrado sua 
capacidade, potencialidades e habilidades, seja no 
trabalho, nas artes ou em outras áreas.

A exemplo disso, citamos o portal Movimento 
Down, o qual tem contribuído com milhares de pais 
e mães que estão ainda sem as devidas informações 
sobre a síndrome, bem como auxiliado a sociedade no 
esclarecimento de dúvidas sobre o assunto, visando 
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a reduzir o preconceito contra a pessoa com Síndro-
me de Down.

Quero registrar que a ideia das comemorações 
em torno da data é oportunizar à sociedade a visão 
de que a Síndrome de Down tem cada vez menos um 
caráter distintivo e cada vez mais constitutivo, fato que 
se deve a maior presença das pessoas nos espaços 
sociais, pela persistência das famílias em garantir e 
buscar seus direitos e pelo amparo que o movimento 
associativo e as autoridades constituídas têm passado 
a promover, tendo em vista os direitos já consagrados.

Quero saudar, também, as campanhas contra o 
preconceito e de valorização da diversidade, que de-
claram, em alto e bom som, que ser diferente é normal.

Aproveito ainda, Srªs e Srs. Senadores, para fazer 
o registro pela passagem do Dia Internacional de Luta 
pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado 
ontem. Essa data foi instituída pela ONU em memória 
do Massacre de Shaperville. Em 21 de março de 1960, 
vinte mil negros protestavam contra a lei do passe, que 
os obrigava a portar cartões de identificação, especi-
ficando os locais por onde eles podiam circular. Isso 
aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. 
Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o Exército 
atirou sobre a multidão e o saldo da violência foi 69 
mortos e 186 feridos.

Hoje, podemos não viver uma situação de mas-
sacre, mas os negros ainda não possuem igualdade 
com os brancos, basta olhar para nossa sociedade. 
Apesar de muitos pregarem que vivemos uma demo-
cracia racial a realidade é muito diferente. Trarei aqui 
apenas alguns dados que corroboram bem o que falo:

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-
dente, eu necessito de, pelo menos, dois minutos, pois 
gostaria de enfatizar esses dados.

Negros recebem em média 57,4% do salário que 
recebem os bancos, para o desempenho das mesmas 
funções. Ainda que possuam qualificação, com 12 
anos ou mais de estudo, os negros recebem 69,8% 
menos. Enquanto entre os negros as principais cau-
sas são os homicídios, entre os brancos, os acidentes 
de trânsito. Um jovem negro tem 140% mais chance 
de ser assassinado que um jovem branco. Ora, Srªs e 
Srs. Senadores, se isso não significa exclusão e discri-
minação institucionalizada em nossa sociedade, não 
saberia dizer o que é.

A discriminação é muito evidente também no 
acesso à educação. Aproximadamente 62,6% dos 
estudantes brancos, de 18 a 24 anos, cursam o ní-
vel superior, contra apenas 28,2% de negros, porém 
a população negra representa mais de 50% do total. 

Entre as 571 crianças, de 7 a 14 anos fora da escola, 
62 são negras.

Aos negros é, sim, negado o direito a uma edu-
cação de qualidade, por isso é tão importante que 
aprovemos o PLC 180, de 2008, que institui as co-
tas nas universidades públicas. Temos que ter mais 
profissionais formados pelas universidades públicas, 
enegrecer nossas turmas e garantir que a sociedade 
seja atendida por profissionais capacitados e negros, 
que nossos jovens sejam educados por professoras 
e professores negros. Enfim, que mais e mais negros 
tenham a opção de escolher uma carreira e não ape-
nas aquelas que lhes são atribuídas pela sociedade.

Quero parabenizar o Fejunes (Fórum Estadual de 
Juventude Negra do Espírito Santo), que aproveita esta 
data para cobrar ações mais efetivas do Poder Público 
para a superação da discriminação racial. A entidade 
se reuniu com o Desembargador Willian Silva, o pri-
meiro desembargador negro do Espírito Santo, para 
buscar apoio na luta contra o racismo no Espírito Santo.

Uma das propostas é a realização de um semi-
nário sobre racismo institucional com intuito de discu-
tir os impactos do racismo nas instituições públicas... 

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do mi-
crofone.) – Finalizando, Sr. Presidente, além da solici-
tação do apoio do Tribunal de Justiça para a adoção 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Es-
pírito Santo, como o cumprimento da Lei nº 7.723, de 
2004, que institui essas políticas no âmbito estadual.

Uma sociedade democrática, de fato, só será 
alcançada quando absolutamente todos tiverem as 
mesmas oportunidades, independentemente de vários 
fatores, mas principalmente da cor da pele.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
pela Liderança do PTB. 

Tem V. Exª o prazo regimental de cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador João Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores, 
recebi hoje um documento assinado pela Fenapef, pelo 
Sindireceita e pela Federação Nacional dos Policiais 
Federais, nos seguintes termos:

“Através do presente, a FENAPEF (Fede-
ração do Policiais Federais), o SINDIRECE1TA 
(Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários 
da Receita Federal do Brasil) e a FENAPRF 
(Federação dos Policiais Rodoviários Fede-
rais), vem trazer ao conhecimento de Vossa 
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Excelência a preocupante situação em que se 
encontram os servidores das zonas inóspitas 
da nossa fronteira.

Informamos que o Brasil tem 16,8 mil 
km de fronteiras terrestres. Devido à extensão 
territorial sua fiscalização é deficitária, nossas 
divisas internacionais estão de ‘portas abertas’ 
para a entrada de drogas, armamentos ilegais, 
pirataria e todo o tipo de contrabando, fortale-
cendo o crime e a violência em todo o Brasil.

As entidades pleiteiam, junto ao Gover-
no Federal, a Indenização de Fronteira, que 
tem por objetivo incentivar os servidores da 
Polícia Federal, da Receita Federa! do Brasil 
e da Polícia Rodoviária Federai a permanece-
rem trabalhando na fiscalização dessas áreas.

O Governo Federal mostrou-se favorá-
vel à reivindicação, entretanto, até a presente 
data, nada foi concretizado. Além disso, esta-
mos indignados com o fato dos servidores que 
atuam na chamada AMAZÔNIA LEGAL (...)”

Isso aqui é um cacoete que, eu acho, nós tínha-
mos que eliminar. Será que existe alguma Amazônia 
ilegal? Mas infelizmente está em todo lugar. Ainda hoje 
na Comissão de Desenvolvimento Regional nós estáva-
mos discutindo isso: Amazônia Legal. Não existe Ama-
zônia ilegal. Qual é a Amazônia ilegal? “(...) não terem 
sido incluídos na proposta elaborada pelo Executivo.”

Mas eu esclareço que esse tema, AMAZÔNIA 
LEGAL, é porque na verdade a Amazônia geográfica é 
uma: os sete Estados da Região Norte; e ai se incluiu o 
Mato Grosso que pertence à Região Centro-Oeste e o 
Maranhão que pertence à Região Nordeste, parte de-
les estão na região – aliás, o Mato Grosso todo e parte 
do Maranhão – então por isso se chamou AMAZÔNIA, 
que a lei estabeleceu, portanto, AMAZÔNIA LEGAL.

“Assim, as entidades sindicais represen-
tativas dos órgãos envolvidos encontram-se 
mobilizadas em busca dos direitos dos pro-
fissionais que atuam nas áreas fronteiriças 
do país.

O Movimento Nacional em Defesa dos 
Órgãos de Fronteira tem uma pauta de mobi-
lização e, caso o Governo Federal continue 
protelando a nossa reivindicação, bem como 
a incluir a AMAZÔNIA LEGAL, as entidades 
que congregam o movimento nacional irão se 
mobilizar no dia 29 de março de 2012, o DIA 
NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO EM DEFESA 
DAS FRONTEIRAS DO BRASIL! 

Dessa forma, a entidades de classe soli-
citam a V. Exª o apoio a todas as reivindicações 

por meio de manifestações em plenário, bem 
como a adesão ao movimento que efetuare-
mos no dia 29.”

E aqui me mandam, Senador João Ribeiro, um 
material que é uma espécie de nota oficial, que diz: 

“A FENAPEF (Federação Nacional dos 
Policiais Federais), o SINDIRECEITA (Sindicato 
Nacional dos Analistas Tributários da Receita 
Federal do Brasil) e a FENAPRF (Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais) 
vêm trazer ao conhecimento da sociedade a 
preocupante e intolerável situação em que se 
encontram os servidores das zonas inóspitas 
da fronteira. 

O Brasil tem 16,8 mil km de fronteiras. 
Devido a essa extensão territorial, sua fiscali-
zação é deficitária (...)” 

E aí ele repete a matéria que consta do ofício 
que me mandou. 

Senador João Ribeiro, como Presidente da Sub-
comissão da Permanente da Faixa de Fronteira e da 
Amazônia, que é uma Subcomissão da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu enviei um 
ofício hoje à Presidente Dilma, encaminhando essas 
reivindicações e pedindo a atenção da Presidente para 
essa questão.

Porque realmente, Senador João Ribeiro, Srªs e 
Srs. Senadores, estamos há quase dois anos ouvindo 
as autoridades federais, estaduais, municipais e outras 
instituições de pesquisa, inclusive, sobre a situação das 
nossas fronteiras e da nossa Amazônia. É lastimável 
o que lá encontramos. 

E eu, como homem da Amazônia, nascido na 
Amazônia e que conheço a Amazônia não por ouvir 
dizer ou por vídeos ou filmes, realmente nós precisa-
mos mudar essa realidade. 

Fala-se muito que há uma cobiça internacional 
sobre a Amazônia, mas não há uma cobiça do Go-
verno brasileiro sobre a Amazônia, a boa cobiça. A 
cobiça de realmente protegê-la, de realmente tirar de 
lá as riquezas que são possíveis de serem extraídas 
e não mantê-la como reserva estratégica para os pa-
íses ricos do mundo. 

Então, aqui estou inteiramente solidário a esse 
movimento e fiz isso na condição de Presidente da 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, enviando ofício à Presidente Dilma e eu 
tenho certeza de que ela tomará as providências. E 
nós, da Subcomissão, vamos acompanhar de perto 
esse problema porque é muito sério. 
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Peço a V. Exª que autorize a transcrição na ín-
tegra dos documentos a que me referi em meu pro-
nunciamento. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º , do Regimento Interno.)

Ofício no 2/2012 – FENAPEF/SINDIRECEITA/FENAPRF

Brasília, 19 de março de 2012

A Sua Excelência o Senhor 
Senador da República 
Praça dos Três Poderes – Senado Federal
CEP: 70160-900 Brasília – DF

Senhor Senador,
Através do presente, a FENAPEF (Federação do 

Policiais Federais), o SINDIRECEITA (Sindicato Na-
cional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do 
Brasil) e a FENAPRF (Federação dos Policiais Rodovi-
ários Federais) vêm trazer ao conhecimento de Vossa 
Excelência a preocupante situação em que se encon-
tram os servidores das zonas inóspitas de fronteira.

Informamos que o Brasil tem 16,8 mil km de 
fronteiras. Devido à extensão territorial, sua fiscaliza-
ção é deficitária, nossas divisas internacionais estão 
de “portas abertas” para a entrada de drogas, arma-
mentos ilegais, pirataria e todo o tipo de contrabando, 
fortalecendo o crime e a violência em todo o Brasil.

As entidades pleiteiam, junto ao Governo Fede-
ral, a Indenização de Fronteira, que tem por objetivo 
incentivar os servidores da Polícia Federal, da Receita 
Federal do Brasil e da Polícia Rodoviária Federal a per-
manecerem trabalhando na fiscalização dessas áreas.

O Governo Federal mostrou-se favorável à rei-
vindicação, entretanto, até a presente data, nada foi 
concretizado. Além disso, estamos indignados com o 
fato dos servidores que atuam na chamada Amazônia 
Legal não terem sido incluídos na proposta elaborada 
pelo Executivo.

Assim, as entidades sindicais representativas 
dos órgãos envolvidos encontram-se mobilizadas em 
busca dos direitos dos profissionais que atuam nas 
áreas fronteiriças do País.

O Movimento Nacional em Defesa dos Órgãos 
de Fronteira tem uma pauta de mobilização e, caso 
o Governo Federal continue protelando a nossa rei-
vindicação, bem como a intransigência em incluir a 
Amazônia Legal, as entidades que congregam o mo-
vimento nacional irão realizar, no dia 29 de março de 
2012, o Dia Nacional de Mobilização em Defesa das 
Fronteiras do Brasil!

Dessa forma, as entidades de classe acima soli-
citam de Vossa Excelência o apoio a todas essas rei-
vindicações, por meio de manifestações em plenário, 
bem como a adesão ao movimento que efetuaremos 
no dia 29 próximo.

Respeitosamente,

FRONTEIRA PROTEGIDA, BRASIL SEGURO!

A FENAPEF (Federação Nacional dos Policiais 
Federais), o SINDIRECEITA (Sindicato Nacional dos 
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil) e 
a FENAPRF (Federação Nacional dos Policiais Ro-
doviários Federais) vêm trazer ao conhecimento da 
sociedade a preocupante e intolerável situação em 
que se encontram os servidores nas zonas inóspitas 
de fronteira.

O Brasil tem 16,8 mil km de fronteiras. Devido a 
essa extensão territorial, sua fiscalização é deficitária, 
nossas divisas internacionais estão de “portas abertas” 
para a entrada de drogas, armamentos ilegais, pirata-
ria e todo tipo de contrabando, fortalecendo o crime e 
a violência em todo o Brasil.

As entidades pleiteiam, junto ao Governo Fede-
ral, a Indenização de Fronteira, que tem por objetivo 
incentivar os servidores da Polícia Federal, da Receita 
Federal do Brasil e da Polícia Rodoviária Federal a per-
manecerem trabalhando na fiscalização dessas áreas.

O Governo Federal mostrou-se favorável à rei-
vindicação, entretanto, até a presente data, nada foi 
concretizado.

Assim, as entidades sindicais representativas 
dos órgãos envolvidos encontram-se mobilizadas em 
busca dos direitos dos profissionais que atuam nas 
áreas fronteiriças do País.

O Movimento Nacional em Defesa dos Órgãos 
de Fronteira tem uma pauta de mobilização e, caso o 
Governo Federal continue protelando a nossa reivin-
dicação, as entidades que congregam o movimento 
nacional irão realizar, no dia 29 de março de 2012, o 
Dia Nacional de Mobilização em Defesa das Frontei-
ras do Brasil!

Ofício no 1/2012 – CREPAFF

Brasília, 22 de março de 2012

A Sua Excelência a Senhora
Dilma Vana Rousseff
Presidenta da República Federativa do Brasil
Palácio do Planalto
Brasília/DF

Senhora Presidenta,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, 

manifesto minha preocupação com as informações con-
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tidas no Ofício no 2/2012 – FENAPEF/SINDIRECEITA/
FENAPRF, de 19 do corrente, cuja cópia encaminho 
anexa ao presente.

Entendo as razões de natureza econômica que 
levam o Governo Federal a conter gastos com pesso-
al, mas a realidade apresentada pelos Sindicatos que 
subscrevem o documento nos leva a propor uma re-
flexão mais profunda sobre as consequências da não 
expansão dos gastos com servidores em determina-
das categorias.

Por esse motivo, apresento à consideração de 
Vossa Excelência os apelos formulados pelo Movi-
mento Nacional em Defesa dos Órgãos de Fronteira 
que pleiteia a inclusão da “Indenização de Fronteira” 
no programa do Governo Federal.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente, Senador Mozarildo Caval-
cante, Presidente da Subcomissão Permanente da 
Amazônia e da Faixa de Fronteira.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– V. Exª será atendido na forma regimental, Senador 
Mozarildo.

Concedo a palavra, pelo tempo regimental, como 
orador inscrito, ao Senador Walter Pinheiro. (Pausa.) 

Não estando presente o Senador Walter Pinheiro, 
ao Senador Wellington Dias. (Pausa.) 

Também não estando presente S. Exª, tem a pa-
lavra a Senadora Vanessa Grazziotin pelo tempo regi-
mental de dez minutos, como oradora inscrita. 

O próximo orador será o Senador Eunício, por 
permuta com o Senador Eduardo Suplicy.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
João Ribeiro. 

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, a questão ambiental vive, esta semana, Sr. 
Presidente, um momento especial, que, aliás, deveria 
viver todos os dias do ano. Ontem, dia 21 de março, 
celebramos o Dia Mundial da Floresta. Hoje, dia 22, 
comemoramos o Dia Mundial da Água. Essas datas 
ganham peso maior quando estamos a alguns meses 
de hospedarmos um dos maiores eventos mundiais 
sobre meio ambiente, que é a Conferência do Clima 
Rio+20. Não é só do clima, mas de todas as questões 
ambientais. Será realizada no Brasil, no próximo mês 
de junho.

Eu, como Senadora pelo Amazonas, Sr. Presi-
dente, Estado localizado na região onde se concentra 
a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical úmida 
do Planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilômetros 
quadrados e onde se localiza também a maior concen-

tração de água doce do Planeta, não poderia deixar 
de me manifestar sobre essas duas importantes datas 
comemoradas no mundo inteiro. Quero destacar ainda 
que minha responsabilidade aumenta quando meu Es-
tado, claramente, tem-se esforçado para cumprir sua 
responsabilidade ambiental. Só para citar um exem-
plo desse esforço, o Estado do Amazonas é o único 
Estado da Região que mantém 98% da sua cobertura 
florestal nativa intacta, o que, é claro, acontece porque 
há uma opção econômica clara para a população: a 
Zona Franca de Manaus.

Já falei neste plenário algumas vezes e repito: o 
maior ganho da Zona Franca de Manaus é a preser-
vação ambiental que promove. E isso beneficia não 
só o Amazonas, a Amazônia, o Brasil, mas o Planeta 
como um todo, Sr. Presidente.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Dia Mundial 
da Floresta tem origem no ano de 1872. A escolha se 
justifica pelo início da primavera no Hemisfério Norte e 
também por um acontecimento especial no estado de 
Nebraska, ao norte dos Estados Unidos. Foi lá que o 
jornalista e agricultor Julius Sterling Morton mobilizou 
a população local para dedicarem um dia em homena-
gem à árvore. Cada pessoa foi instruída a plantar uma 
muda para diminuir a escassez de algumas espécies 
que já estavam em perigo de extinção, àquela época, 
no século XIX.

A partir de 1972, a Organização para a Agricul-
tura e Alimentação, ligada à Organização das Nações 
Unidas (ONU), aprovou o projeto de Julius tornando 
a data oficial.

Já o Dia Mundial da Água foi criado pelas Nações 
Unidas no ano de 1992, mesma data em que a Orga-
nização divulgou a Declaração Universal dos Direitos 
da Água, texto que apresenta uma série de medidas, 
sugestões e informações que servem para despertar a 
consciência ecológica da população e dos governantes 
para a questão da água.

Eu, aqui, Sr. Presidente, quero destacar que, 
neste momento, há um grupo de Senadores que estão 
na França – não sei se ainda estão –, participando do 
Fórum Mundial das Águas, um dos mais importantes 
eventos internacionais.

Eu tive a possibilidade de participar de alguns, 
como o realizado anterior a este da França e que acon-
teceu na Turquia. Um fórum extremamente importante 
e um dos poucos fóruns internacionais que promove, 
paralelamente a este evento das Nações Unidas, en-
volvendo organizações não governamentais, sobretu-
do representantes de governos de países, um fórum 
de parlamentares, um Fórum Parlamentar Mundial 
das Águas. 
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Lutamos muito para que outras conferências, 
não só relativas ao meio ambiente, como também a 
questões das mulheres, do trabalho, possam organi-
zar e permitir a realização de eventos parlamentares, 
porque, afinal de contas, o Poder Executivo de todos 
os países é um Poder importante, mas o Poder Exe-
cutivo sem o Poder Legislativo não chega a lugar ne-
nhum. As decisões internacionais só se viabilizam e 
se transformam em regras locais após passarem pelo 
crivo do Parlamento. É assim com os acordos interna-
cionais que o Brasil faz, é assim com as convenções 
internacionais que o Brasil ratifica e de que participa.

Para que isso ocorra, nós do Parlamento temos 
que analisar. Então, destaco que o Fórum Mundial da 
Água valoriza muito e dá um espaço muito importante 
para os parlamentares do mundo inteiro.

E dizia aqui, a respeito do Dia Mundial da Água, 
que foi criado pelas Nações Unidas no ano de 1992, 
e o que levou a ONU a se preocupar em criar um dia 
com esse objetivo, um dia dirigido à questão da água? 
O objetivo é exatamente porque dois terços da Terra 
são formados por água. E qual seria a razão, então, 
para criar? Uma resposta para essa questão, Sr. Pre-
sidente, já que dois terços da Terra são formados por 
água, é que preocupação poderíamos ou deveremos 
ter em relação à água. E a resposta para essa ques-
tão nós aprendemos todos na escola, mas a outra 
construímos, tratando o nosso Planeta sem a devida 
responsabilidade. A quantidade de água própria para 
o consumo é pouca, cerca de 0,008% do que existe; 
segundo, a grande parte das fontes dessa água, rios, 
lagos, represas, águas subterrâneas, está sendo de-
gradada pela ação predatória do homem. 

Hoje mesmo pela manhã, um dos canais de tele-
visão, acho que foi no Bom Dia, mostrou uma grande 
matéria a respeito da água e uma matéria no meu Es-
tado e na minha cidade, Manaus. Manaus, penso ser 
um exemplo importante disso, pois mostrou como as 
águas subterrâneas da minha cidade estão correndo 
o risco, Sr. Presidente, primeiro, porque nós temos um 
problema grave de abastecimento na cidade. Infelizmen-
te, Manaus tem o seu serviço de água, abastecimento 
de água e saneamento, privatizado, Sr. Presidente. Há 
alguns anos, quando o Governador era o hoje Prefeito 
de Manaus, Amazonino Mendes, ele privatizou, somente 
na capital, no interior, não, mesmo porque não é nada 
lucrativa essa atividade no interior, mas privatizou o 
serviço de abastecimento e de esgoto na cidade de 
Manaus. Se já tínhamos problemas até aquela altura, 
os problemas só foram se multiplicando com o passar 
do tempo a partir dessa privatização. 

Infelizmente, Senador Diniz, no ano de 2007, 
quando o Prefeito da cidade de Manaus era Serafim 

Corrêa, ele repactuou, poderia ter, de acordo com o 
que previa o próprio contrato de concessão, de privati-
zação, poderia ter cancelado, anulado aquele contrato 
e devolvido ao Poder Público essas atribuições, mas 
preferiu repactuar. Tanto que, no momento, existe em 
funcionamento, na Câmara de Vereadores da cidade de 
Manaus, uma CPI que está tratando de investigar exa-
tamente a questão da água, porque é inadmissível que 
em Manaus, uma cidade banhada pelo rio Negro, pelo 
rio Amazonas, pelo rio Solimões, que passa na periferia 
da nossa cidade, ou seja, numa cidade banhada pelos 
maiores rios do Planeta, Sr. Presidente, a população 
ainda sofra muito pela falta de abastecimento. Gente 
que vive na região norte, que vive na região leste da 
nossa cidade, com quase dois milhões de habitantes, 
é obrigada ainda a carregar lata d’água na cabeça.

A matéria de hoje no telejornal mostrava como a 
cidade de Manaus corre o risco de ver as suas águas 
subterrâneas esgotadas, exatamente pela falta de pla-
nejamento e pelo uso indiscriminado e, muitas vezes, 
incorreto da água. 

Enfim, o Dia Mundial da Água é destinado exa-
tamente à discussão sobre esse tema, relacionado 
a esse bem natural que é finito. As pessoas pensam 
que água não acaba nunca; água é um bem finito. Se 
não cuidada devidamente, com toda a cautela de que 
precisa, poderemos, sim, viver a falta de água no Pla-
neta como um todo.

O objetivo desta data é induzir e conduzir um 
momento de reflexão, de análise, de conscientização 
e de elaboração de medidas práticas para resolver 
esse problema.

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço e concluo dizendo que esses dois 
dias especiais buscam nos voltar para repensarmos 
nossas ações em relação ao meio ambiente, pois estão 
totalmente interligados, ou seja, o Dia da Floresta com 
o Dia da Água, uma é muito importante para a outra.

Quero deixar aqui evidente a nossa preocupação, 
dizer que precisamos urgentemente de uma reconci-
liação entre o desenvolvimento econômico e o meio 
ambiente. Precisamos seguir na busca de um desen-
volvimento sustentável para o Planeta, principalmente 
para o nosso País, detentor da maior riqueza natural 
do Planeta.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere meu 
pronunciamento como lido na íntegra.

Concluindo, quero dizer que o Estado do Ama-
zonas está organizando muitas atividades em relação 
a essas duas datas importantes.

Muito obrigada.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs senadoras, Srs. Senadores, a questão ambiental 
vive esta semana um momento especial – que, aliás, 
deveria viver todos os dias. Ontem, 21 de março, foi 
o Dia Mundial da Floresta e hoje, 22, Dia Mundial da 
Água. Estas datas ganham peso maior quando esta-
mos a alguns meses de hospedarmos um dos maiores 
eventos mundiais sobre meio ambiente que é a Con-
ferência do Clima Rio+ 20, a ser realizada no Brasil, 
no próximo mês de junho.

Eu, como senadora pelo Amazonas, Estado locali-
zado na região onde se concentra a floresta Amazônica, 
a maior floresta tropical úmida do planeta, com cerca 
de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, e onde se 
localiza também a maior concentração de água doce 
do planeta, não poderia deixar de me manifestar.

E quero destacar ainda que minha responsabili-
dade aumenta quando meu Estado, claramente, tem 
se esforçado para cumprir sua responsabilidade am-
biental. Só para citar um exemplo desse esforço, é o 
único Estado da região que mantém 98% da sua co-
bertura florestal nativa intacta. O que, é claro, acontece 
porque há uma opção econômica para a população: a 
Zona Franca de Manaus.

Já falei neste Plenário algumas vezes, e, repito, 
o maior ganho da Zona Franca de Manaus é a preser-
vação ambiental que promove. E isso beneficia não só 
o Brasil, como o planeta inteiro.

Mas Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Dia Mun-
dial da Floresta tem origem no ano de 1972. A escolha 
se justifica pelo início da primavera no hemisfério Norte, 
e também por um acontecimento especial no estado de 
Nebraska, ao Norte dos Estados Unidos. Foi, lá que o 
jornalista e agricultor Julius Sterling Morton mobilizou 
a população local para dedicarem um dia em homena-
gem a árvore. Cada pessoa foi instruída a plantar uma 
muda para diminuir a escassez de algumas espécies 
que já estavam em perigo de extinção, àquela época, 
no século dezenove.

A partir de 1972 a Organização para a Agricul-
tura e Alimentação, ligada à Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou o projeto de Julíus tomando a 
data oficial.

Já o Dia Mundial da Água foi criado pela ONU 
em 1992, mesma data em que a Organização divul-
gou a Declaração Universal dos Direitos da Água, tex-
to que apresenta uma série de medidas, sugestões e 
informações que servem para despertar a consciên-

cia ecológica da população e dos governantes para a 
questão da água.

O que levaria a ONU a se preocupar em criar 
um Dia com esse objetivo, se dois terços da terra são 
formados por água? Uma resposta para essa questão 
aprendemos na escola, mas a outra construímos tra-
tando nosso planeta sem a devida responsabilidade. 
Primeira resposta: a quantidade de água própria para 
consumo é pouca, apenas cerca de 0,008% do que 
existe. Segunda: grande parte das fontes desta água 
(rios, lagos e represas) esta sendo degradada pela 
nossa ação predatória.

O Dia Mundial da Água é destinado à discussão 
sobre os diversos temas relacionados a este importan-
te bem natural, com o objetivo de nos conduzir a um 
momento de reflexão, análise, conscientização e elabo-
ração de medidas práticas para resolver tal problema.

Os dois Dias Especiais, que buscam nos voltar 
para repensarmos nossas ações com relação ao meio 
ambiente, estão totalmente interligados. Já que sabe-
mos que as florestas são vitais para o ciclo da água. 
Em uma cobertura florestal intacta, a infiltração da água 
no solo é quase total e a contaminação dos mananciais 
é mínima. Portanto, protegendo as florestas, teremos 
água limpa em maior quantidade nos aqüíferos.

Então, a comemoração destas datas deve des-
pertar em cada um de nós: cidadãos, parlamentares, 
governos, empresários, entidades e sociedade de um 
modo geral a vontade de virar este jogo, de mudar 
este quadro. Como diz o primeiro artigo da Declaração 
Universal dos Direitos da Água: “A água faz parte do 
patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, 
cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é 
plenamente responsável aos olhos de todos”. O meio 
ambiente saudável é condição de vida para o planeta!

Desta forma conclamo todos nesta Casa a prio-
rizarmos na agenda do Brasil a Rio+20, que vai trazer 
como tema a “Economia verde no contexto do desen-
volvimento sustentável e a erradicação da pobreza”.

Embora ainda ocorram debates sobre o que seja 
exatamente economia verde, entendo-a como aquela 
que resulta em melhoria do bem-estar das pessoas 
devido a uma maior

preocupação com a equidade social, com os ris-
cos ambientais e com a escassez dos recursos naturais.

Precisamos urgentemente desta reconciliação 
entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. 
A proposta é buscar as ferramentas analíticas da ciên-
cia econômica para buscar soluções que promovam 
qualidade ambiental. É um desafio, mas também uma 
oportunidade ímpar para avançarmos!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigada!
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Agradeço a V. Exª pela compreensão. V. Exª será 
atendida, na forma regimental, na publicação do dis-
curso de V. Exª.

Concedo a palavra, para uma breve comunica-
ção, por permuta com o Senador Eduardo Suplicy, ao 
Senador Eunício Oliveira. 

Tem V. Exª o prazo regimental de cinco minutos 
para seu pronunciamento. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta 
semana, o Senado Federal comprovou, mais uma vez, 
que as comissões permanentes são o fórum genuina-
mente adequado para o debate e o encaminhamento 
das grandes questões nacionais.

Os resultados das audiências públicas, realiza-
das pela nossa Comissão de Constituição e Justiça e 
pela Comissão de Assuntos Econômicos a respeito do 
ICMS sobre importações e o Projeto de Resolução de 
nº 72, de 2010, comprovam o que estamos afirmando 
desta tribuna.

As exposições das autoridades convidadas, in-
dependentemente de suas opiniões e convicções, 
foram todas do mais alto nível e, tenho certeza, nos 
ajudarão a encontrar uma solução que minimize as 
perdas e maximize os ganhos para todos os Estados 
brasileiros, adiantando uma convicção que as discus-
sões reforçam: não podemos permitir o agravamento 
do conflito fiscal, batizado pela imprensa de guerra 
dos portos, de guerra fiscal, sob pena de todos nós 
naufragarmos nessa questão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na primeira 
audiência, tivemos o Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda, Dr. Nelson Barbosa; o Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo 
Skaf; o Vice-Governador do Pará, Dr. Helenilson Cunha 
Pontes; o Governador do Espírito Santo, meu querido 
amigo Renato Casagrande; de Goiás, o ex-Senador 
Marconi Perillo; o de Santa Catarina, Raimundo Colom-
bo; e, claro, também estava ali o Governador do meu 
querido Ceará, o companheiro Cid Gomes.

E ele, na sua explanação, resumiu muito bem o 
espírito geral de busca de entendimento que prevale-
ceu em todas as reuniões que fizemos, nesta semana, 
para debater esse assunto. Segundo ele, o País precisa 
se unir contra a ameaça da desindustrialização e da 
exportação de empregos, ao mesmo tempo em que 
deve compreender a situação daqueles Estados que 
utilizam baixas alíquotas de ICMS para atrair investi-
mentos, dando-lhes tempo hábil e abrindo-lhes uma 
“janela de transição” para que se adaptem.

Cid Gomes ainda disse, naquela reunião, que 
sabe muito bem do que está falando: ele, eu, assim 
como todos os nossos conterrâneos, temos razões 
de sobra para nos preocuparmos com as estatísticas 
recentes que apontam uma contração do produto in-
dustrial do Brasil e, por consequência, do meu que-
rido Ceará.

Se tendências como essas angustiam empresá-
rios, trabalhadores e governantes em Estados ricos e 
superindustrializados, como é o Estado de São Paulo, 
imaginem os senhores como ficam as regiões mais 
pobres do Brasil, como o meu Nordeste, como o meu 
Ceará, que encaram a industrialização como alternativa 
para a redução das enormes desigualdades regionais 
e de renda que ainda imperam no Brasil?

O Brasil precisa, insistiu o Governador do Ceará, 
de uma política de integração e desenvolvimento capaz 
de combater e vencer essas desigualdades.

A falta dela motiva os Estados a inventar “atalhos” 
para aumentar suas receitas. E o resultado é o que 
nós estamos vendo neste momento: a guerra fiscal, a 
guerra dos portos.

É mais do que evidente que só sairemos desse 
impasse com medidas que possibilitem uma transição, 
salvem os empregos aqui dentro do Brasil e fortaleçam 
a indústria nacional.

Aqui, Sr. Presidente, também quero lembrar que 
na próxima quarta-feira estaremos discutindo e de-
batendo, está na pauta, o PRS 72, de 2010, que é a 
parte inicial e indispensável do encaminhamento do 
processo de redefinição do novo pacto federativo que 
precisamos fazer neste País.

Aqui também vale lembrar que há uma semana 
o Ministro Guido Mantega reafirmou que o Governo 
está pronto para usar todas as ferramentas de política 
econômica para garantir a sustentabilidade do nosso 
desenvolvimento, a estabilidade dos preços e a expan-
são do emprego no nosso País.

Ainda quero lembrar aqui que esta semana inicia-
tiva conjunta da CAE deve ser reconhecida e celebrada 
como um passo inicial importante rumo à reformulação 
do novo pacto federativo.

Também, Sr. Presidente, já concluindo, quero dizer 
que, diante das nossas missões constitucionais e de 
assuntos de interesse público e social, por exemplo, 
a PEC de nº 05, garantimos e apresentamos aqui que 
aposentados por invalidez recebam os seus vencimen-
tos na sua integralidade.

Mais uma vez, quero agradecer ao Senador Al-
varo Dias, que foi um relator rápido e eficaz, e nós 
conseguimos aprovar na CCJ essa matéria e trazê-la 
para ser aprovada aqui, à unanimidade, no plenário 
do Senado Federal.
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Portanto, Sr. Presidente, garantimos aos aposen-
tados por invalidez que recebam os seus vencimentos 
integrais e, com isso, corrigimos uma injustiça, Senador 
Humberto Costa. E este País, graças a Deus, graças a 
esta Casa, fez com que essas pessoas que tiveram o 
infortúnio da invalidez permanente possam receber, a 
partir de agora, os seus vencimentos na integralidade. 
Foi um trabalho exemplar desta Casa, que começou 
com uma tramitação rápida, como disse, extrapauta, 
na Comissão de Constituição e Justiça; logo em se-
guida, foi aprovado aqui no plenário e encaminhado, 
agora, à sanção da Presidente Dilma.

Sr. Presidente, essa é uma iniciativa de que todos 
nós temos orgulho de poder vir aqui ao microfone falar, 
porque havia uma perversa distorção contra aqueles 
que se aposentavam ou se aposentam por invalidez 
permanente.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão 
de mais um pouco de tempo. Quero apenas finalizar 
dizendo que o resultado final será um Brasil mais jus-
to, mais fraterno e mais igualitário para todos. E o pri-
meiro passo nós vamos dar na próxima quarta-feira, 
discutindo essa matéria da guerra fiscal, da guerra 
dos portos, na Comissão de Constituição e Justiça, 
debatendo ali o PRS nº 72, originário da Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos como 
orador inscrito. (Pausa.)

Não estando presente, ao Senador Blairo Mag-
gi. (Pausa.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Não estando presente, ao Senador Humberto Costa, 
como orador inscrito.

Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata, 
pela ordem.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero solicitar a 
minha inscrição, no horário de liderança, como líder 
do PSB.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – V. 

Exª será inscrita, Senadora. Está inscrita.
Senador Humberto, V. Exª tem o prazo regimental 

de dez minutos para o seu pronunciamento.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, caros colegas Senadores e Senado-
ras, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, uma reportagem do programa Fantástico, 

exibida no último final de semana, certamente deixou 
todos os brasileiros indignados com a corrupção des-
carada envolvendo o dinheiro público. Matéria da TV 
Globo evidenciou um esquema de fraudes na saúde 
pública, com empresas fornecedoras oferecendo pro-
pinas a funcionários de hospital da rede federal para 
obter vantagens em licitações.

Atitudes como a que assistimos são vergonho-
sas, tristes, obscenas, indecorosas, e, mesmo existindo 
muitos gestores corretos e empenhados na sua tare-
fa, essas imagens contribuem para destruir a imagem 
do serviço público e desconstruir a luta e o esforço de 
vários brasileiros e várias brasileiras dedicados à mo-
dernização do Sistema Único de Saúde. Porém, mais 
do que isso, a reportagem mostra alguns ralos, infe-
lizmente, abertos, que fragilizam o Sistema Único de 
Saúde: perda de recursos que poderiam ser emprega-
dos no atendimento aos cidadãos para o tratamento de 
saúde ou atendimento de emergência e a contratação 
de serviços de qualidade duvidosa por causa desses 
esquemas fraudulentos.

Pelo que foi noticiado, autoridades competentes 
estão tomando as providências legais. A Polícia Federal 
do Rio de Janeiro abriu quatro inquéritos para investigar 
as empresas que oferecem propina na reportagem. A 
Polícia Federal também anunciou a apuração de to-
dos os contratos com órgãos públicos da União, desde 
2009, feitos com essas empresas. O Ministério Público 
Federal informou que investigará todas as empresas 
que aparecem na reportagem e os contratos com os 
hospitais federais. O Ministério da Saúde também to-
mou as medidas cabíveis, suspendendo imediatamente 
os contratos de toda a rede de hospitais do País com 
essas empresas. O Ministério ainda realizará auditória 
em outros serviços prestados.

Essas respostas se somam a uma série de ações 
que o Ministro Alexandre Padilha vem adotando, a fim 
de melhorar a qualidade dos gastos na saúde. Entre 
elas está a auditoria conjunta do Departamento Nacio-
nal de Auditoria do SUS (Denasus) e da Controladoria-
-Geral da União (CGU) em 99 contratações firmadas 
de 2008 a 2010. Como resultado, foram suspensos e 
cancelados contratos e abertas 32 novas licitações para 
substituição de prestadores. As auditorias apontaram 
preliminarmente casos de formação de cartel entre for-
necedores, direcionamento de licitações e sobrepreço.

Outras medidas importantes tomadas pelo Mi-
nistério da Saúde permitiram uma economia de R$1,7 
bilhão nos gastos com aquisição de medicamentos e 
insumos entre 2010 e 2011. Foram elas: a compra cen-
tralizada de produtos estratégicos, o estabelecimento 
de negociação direta da União com fornecedores e a 
adoção de banco de preços internacionais.
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Enfim, por meio de diferentes iniciativas, o Go-
verno Federal está trabalhando para fechar as tornei-
ras do desvio de recursos e tornar os gastos na saúde 
mais eficientes. Esses cuidados têm sido permanentes 
e ampliados.

Quando fui Ministro da Saúde, percebemos uma 
crise da assistência do Sistema de Saúde do Rio de 
Janeiro e adotamos, à época, medidas enérgicas para 
ampliar o acesso da população à saúde pública, como 
os hospitais de campanha, a solicitação de apuração 
por parte da Polícia Federal e de outros órgãos de 
controle de uma série de irregularidades identificadas 
e promovemos várias demissões como resultado des-
sas apurações.

Porém, são ainda muitos os desafios, sobretudo 
se considerarmos a dimensão do SUS, único sistema 
universal de saúde pública no mundo que atende a 
mais de 100 milhões de pessoas.

A cooperação precisa ser de todos os gesto-
res públicos, Gostaria de aproveitar para registrar a 
imediata decisão do governo de Pernambuco. Em 
comunicado oficial, por meio do Governador Eduardo 
Campos, anunciou esta semana que a locadora de 
ambulâncias mencionada na reportagem não terá seu 
contrato renovado com o Estado de Pernambuco. O 
governo realizará nova licitação, embora enfatize que 
o contrato atual mantido entre a Secretaria Estadual 
de Saúde e a respectiva empresa foi feito em licitação 
com a participação de muitos concorrentes. Com me-
didas enérgicas, podemos punir empresas inidôneas.

Aproveito para, também, louvar a iniciativa da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, em 
2012, adotou a atenção à saúde pública como tema da 
Campanha da Fraternidade. No início desta semana, o 
Senado Federal homenageou, em sessão especial, a 
Campanha da CNBB, uma evidência da importância do 
envolvimento da sociedade na melhoria do atendimento 
de saúde, direito do cidadão, previsto na Constituição.

A avaliação da CNBB é que o Sistema Único de 
Saúde, inspirado em princípios humanitários, como o 
da universalidade, buscando atender a todos os brasi-
leiros, indiscriminadamente, precisa ser modelo para o 
mundo. Entretanto, a Igreja Católica avalia que o SUS 
ainda não conseguiu ser implantado em sua totalidade 
e não atende a contento, sobretudo àquelas camadas 
mais carentes e necessitadas da nossa população por 
serviços de saúde.

Na avaliação da CNBB, o Brasil vem avançando 
na construção de uma política pública de saúde uni-
versal. Basta ver – e a própria CNBB cita no texto base 
da Campanha da Fraternidade de 2012 – a evolução 
de alguns dos indicadores sociais e o cumprimento de 

algumas das Oito Metas do Milênio, estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas, a ONU.

A CNBB reconhece como avanços o Programa 
Saúde da Família, que beneficia 100 milhões de bra-
sileiros. O Brasil é hoje um dos países onde mais se 
reduziu a mortalidade infantil nos últimos 30 anos. O 
País reduziu, nesse período, mais de 70% a mortali-
dade infantil. Também houve melhoria da saúde ma-
terna e um fortalecimento nas políticas para combate 
a epidemias e doenças.

No campo de urgências e emergências, outro 
avanço apontado pela CNBB é a criação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atende 
mais da metade da população brasileira.

Também há o reconhecimento do programa da 
Farmácia Popular, que garantiu medicamentos com 
até 90% de desconto e, desde março de 2011, levou 
a população a obter, sem nenhum custo, ou seja, gra-
tuitamente, vários medicamentos para o tratamento da 
hipertensão e do diabetes.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, apesar dos 
avanços, há problemas. A CNBB aponta pelo menos 
cinco aspectos da saúde pública que considera preo-
cupantes: doenças crônicas não transmissíveis (como 
a diabetes); doenças transmissíveis (como a AIDS); 
fatores comportamentais de risco modificáveis (como 
obesidade e sedentarismo); dependência química e 
uso crescente e disseminado de drogas lícitas e ilícitas; 
além das causas externas de morbidade e mortalidade 
(como acidentes e violências).

Mas, além desses, o principal problema na per-
cepção da Igreja Católica é a questão do financiamento 
da saúde. A CNBB considera que, apesar do avanço 
que significou a criação do SUS, o Brasil está longe 
de dedicar atenção à saúde pública semelhante à dos 
países que contam com um sistema público e univer-
sal, como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Ale-
manha, França, Canadá e Austrália. E coloca o dedo 
na ferida. Em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do 
PIB com saúde, o gasto público em saúde nos países 
mencionados foi, em média, 6,7% do PIB.

Chegou o momento de retomarmos, aqui no 
Senado, as discussões sobre novas fontes para o 
financiamento do SUS, Não há porque discordar do 
que aponta a CNBB: “O SUS tem desafios de curto, 
médio e longo prazo, sobretudo por precisar de mais 
recursos e da otimização do uso do dinheiro público”.

Venho, portanto, aqui me juntar a vários colegas 
que esta semana se pronunciaram de forma bastan-
te pertinente sobre a destinação de recursos para a 
saúde pública. Em seu discurso, o Líder do PT, Wal-
ter Pinheiro, fez um apelo pela aprovação de projetos 
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que tramitam no Congresso para melhorar a gestão 
do setor de saúde.

Esse também é o meu apelo, Sr. Presidente. Sou 
autor de projeto de lei do Senado que institui a Lei de 
Responsabilidade Sanitária no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde. O PLS n° 174/2011 cria um instrumento 
legal estabelecendo obrigações e definindo respon-
sabilidades...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Só mais um minuto, Sr. Presidente.

O PLS n° 174/2011 cria um instrumento legal 
estabelecendo obrigações e definindo responsabilida-
des para os gestores de saúde, nas esferas federal, 
estadual e municipal. O projeto prevê mecanismos que 
asseguram a transparência na execução e fiscalização 
das políticas públicas de saúde. Ele ainda define pro-
cedimentos de ajuste de conduta em situações de não 
cumprimento e estabelece punições administrativas e 
criminais para casos de gestão fraudulenta.

Eu queria pedir, mais uma vez, a todos os Sena-
dores e Senadoras que possamos votar essa matéria 
o mais rapidamente possível, para podermos diminuir 
a possibilidade de que episódios tristes como aquele 
que vimos no domingo passado possam se reproduzir.

Peço a V. Exª que dê como lido o restante do meu 
pronunciamento.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador, 
V. Exª me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Se 
houver permissão do Sr. Presidente, concedo o aparte 
com toda alegria.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
O tempo do Senador já expirou há algum tempo. Eu 
concedo a V. Exª 30 segundos para um aparte.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Serei breve, 
Sr. Presidente. Eu gostaria de parabenizar o Senador 
Humberto Costa pelo pronunciamento que acaba de 
realizar da tribuna desta Casa. Todas as suas obser-
vações são absolutamente pertinentes. Realmente, eu 
tive oportunidade de fazer um pronunciamento sobre 
esse fato lamentável que aconteceu e foi noticiado 
Brasil afora, Senador Humberto Costa. Todos nós fa-
zemos parte de um grupo de pessoas que defendem 
um maior aporte de recursos para a saúde. Mas aquele 
fato, inclusive, depõe contra essa luta de todos nós, in-
clusive da CNBB. É lamentável que isso tenha ocorrido. 
Quero, mais uma vez, reiterar minhas congratulações 
pelo pronunciamento que acaba de realizar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço a V. Exª, que é um parlamentar que tem se 
destacado aqui pela defesa intransigente da causa 

da saúde pública no Brasil e da defesa do Sistema 
Único de Saúde.

Nós estamos associados e unidos nessa luta por 
mais recursos, mas também que os ralos existentes 
sejam definitivamente fechados e tenhamos uma me-
lhor gestão dos recursos disponíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR HUMBERTO 
COSTA.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, ca-
ros colegas Senadoras e Senadores, espectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, reportagem 
do Fantástico exibida no último final de semana cer-
tamente deixou todos nós brasileiros indignados com 
a corrupção descarada, envolvendo dinheiro público, 
A matéria da TV Globo evidenciou um esquema de 
fraudes na saúde pública, com empresas fornecedoras 
oferecendo propina a funcionários de hospital da rede 
federal para obter vantagens em licitações.

Atitudes como a que assistimos são vergonho-
sas, tristes, obscenas, indecorosas e – mesmo exis-
tindo muitos gestores corretos e empenhados na sua 
tarefa – contribuem para destruir a imagem do servi-
ço público e desconstruir a luta e o esforço de vários 
homens e mulheres dedicados à modernização do 
Sistema Único de Saúde. Porém, mais do que isso, a 
reportagem mostra alguns ralos infelizmente abertos 
que fragilizam o SUS. Perda de recursos que poderiam 
ser empregados no atendimento aos cidadãos para o 
tratamento de saúde ou atendimento de emergência. 
E a contratação de serviços de qualidade duvidosa por 
causa desses esquemas fraudulentos.

Pelo que foi noticiado, autoridades competentes 
estão tomando as providências legais. A Polícia Federal 
do Rio de Janeiro abriu quatro inquéritos para investigar 
as empresas que oferecem propina na reportagem. A 
Polícia Federal também anunciou a apuração de to-
dos os contratos com órgãos públicos da União desde 
2009 feitos com essas empresas. O Ministério Público 
Federal informou que investigará todas as empresas 
que aparecem na reportagem e os contratos com os 
hospitais federais.

O Ministério da Saúde também tomou as medidas 
cabíveis, suspendendo imediatamente os contratos de 
toda a rede de hospitais do país com essas empre-
sas. O Ministério ainda realizará auditoria em outros 
serviços prestados.

Essas respostas se somam a uma série de ações 
que o ministro Alexandre Padilha vem adotando a fim 
de melhorar a qualidade dos gastos na saúde. Entre 
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elas está a auditoria conjunta do Departamento Nacio-
nal de Auditoria do SUS (Denasus) e da Controladoria 
Geral da União (CGU) em 99 contratações firmadas de 
2008 a 2010. Como resultado, foram suspensos e can-
celados contratos e abertas 32 novas licitações para a 
substituição de prestadores. As auditorias apontaram 
preliminarmente casos de formação de cartel entre for-
necedores, direcionamento de licitações e sobrepreço.

Outras medidas importantes tomadas pelo Minis-
tério da Saúde permitiram uma economia de R$ 1,7 
bilhão nos gastos com aquisição de medicamentos e 
insumos entre 2010 e 2011. Foram elas: a compra cen-
tralizada de produtos estratégicos, o estabelecimento 
de negociação direta da União com fornecedores e a 
adoção de banco de preços internacionais.

Enfim, por meio de diferentes iniciativas, o gover-
no federal está trabalhando para fechar as torneiras 
do desvio de recursos e tornar os gastos na saúde 
mais eficientes. Esses cuidados têm sido permanen-
tes e ampliados.

Quando fui ministro da Saúde percebemos uma 
crise da assistência do Sistema de Saúde do Rio de 
Janeiro e adotamos medidas enérgicas para ampliar 
o acesso da população à saúde pública, como os hos-
pitais de campanha, assim como solicitei a apuração 
da Polícia Federal e dos órgãos de controle de irregu-
laridades identificadas. Várias demissões ocorreram 
como resultado dessas apurações.

Porém, muitos desafios ainda existem, sobretudo 
se considerarmos a dimensão do SUS, único sistema 
universal de saúde pública no mundo que atende a 
mais de 100 milhões de pessoas.

A cooperação precisa ser de todos os gestores 
públicos, Gostaria de aproveitar para registrar ainda 
a decisão imediata do governo de Pernambuco. Em 
comunicado oficial, o governador Eduardo Campos 
anunciou esta semana que a locadora de ambulân-
cias mencionada na reportagem do Fantástico não 
terá seu contrato renovado no Estado. O governo de 
Pernambuco realizará nova licitação, embora enfatize 
que o contrato atual mantido entre a Secretaria Esta-
dual de Saúde e essa empresa foi feito em licitação 
com a participação de muitos concorrentes. Com me-
didas enérgicas, podemos punir empresas inidôneas.

Aproveito para, também, louvar a iniciativa da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, em 
2012, adotou a atenção à saúde pública como tema da 
Campanha da Fraternidade. No início desta semana, 
o Senado Federal homenageou em sessão especial a 
Campanha da CNBB, uma evidência da importância do 
envolvimento da sociedade na melhoria do atendimento 
de saúde, direito do cidadão, previsto na Constituição.

A avaliação da CNBB é que o Sistema Único de 
Saúde, inspirado em princípios humanitário como o 
da universalidade, buscando atender a todos os bra-
sileiros, indiscriminadamente, precisa ser modelo para 
o mundo. Entretanto, a Igreja avalia que o SUS ainda 
não conseguiu ser implantado em sua totalidade e não 
atende a contento, sobretudo àquelas camadas mais 
carentes e necessitadas da nossa população por ser-
viços de saúde.

Na avaliação da CNBB, o Brasil vem avançando 
na construção de uma política pública de saúde uni-
versal. Basta ver, e a própria CNBB cita no texto base 
da Campanha da Fraternidade de 2012, a evolução de 
alguns dos indicadores sociais e o cumprimento de al-
gumas das Oito Metas do Milênio, estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas, a ONU.

A CNBB reconhece como avanços o Programa 
Saúde da Família, que beneficia 100 milhões de brasi-
leiros, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil é hoje 
um dos países onde mais se reduziu a mortalidade 
infantil nos últimos 30 anos. Em três décadas, o país 
reduziu em mais de 70% a mortalidade infantil. Também 
houve melhoria da saúde materna e um fortalecimento 
nas políticas para combate a epidemias e doenças.

No campo de urgências e emergências, outro 
avanço apontado pela CNBB é a criação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que atende 
mais da metade da população brasileira.

Também há o reconhecimento do programa da 
Farmácia Popular, que garantiu medicamentos com 
até 90% de desconto e, desde março de 2011, levou 
a população a adquirir sem nenhum custo, ou seja, 
gratuitamente, vários medicamentos para o tratamento 
da hipertensão e do diabetes.

Senhoras senadoras, senhores senadores,
Apesar dos avanços, há problemas. A CNBB 

aponta pelo menos cinco aspectos da saúde pública 
que considera preocupantes: doenças crônicas não 
transmissíveis (como a diabetes); doenças transmissí-
veis (como a AIDS); fatores comportamentais de risco 
modificáveis (obesidade e sedentarismo); dependên-
cia química e uso crescente e disseminado de drogas 
lícitas e ilícitas; além das causas externas (acidentes 
e violências).

Mas, além desses, o principal problema na per-
cepção da Igreja Católica é a questão do financiamento 
da saúde. A CNBB considera que apesar do avanço 
que significou a criação do SUS, o Brasil está longe 
de dedicar atenção à saúde pública semelhante à dos 
países que contam com um sistema público e universal, 
como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, 
França, Canadá e Austrália. E coloca o dedo na ferida. 
Em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o 
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gasto público em saúde nos países mencionados foi, 
em média, 6,7%.

Chegou o momento de retomarmos, aqui no 
Senado, as discussões sobre novas fontes para o 
financiamento do SUS, Não há porque discordar do 
que aponta a CNBB: “O SUS tem desafios de curto, 
médio e longo prazo, sobretudo por precisar de mais 
recursos e da otimização do uso do dinheiro público”.

Venho, portanto, aqui me juntar a vários colegas 
que esta semana se pronunciaram de forma bastante 
pertinente, nesta tribuna, sobre a destinação de recur-
sos para a saúde pública. Em seu discurso, o nosso 
líder Walter Pinheiro fez um apelo pela aprovação de 
projetos que tramitam no Congresso para melhorar a 
gestão do setor de saúde.

Esse também é o meu apelo, senhor presidente. 
Sou autor de projeto de lei do Senado que institui a 
Lei de Responsabilidade Sanitária no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde. O PLS n° 174/2011 cria um 
instrumento legal estabelecendo obrigações e defi-
nindo responsabilidades para os gestores de saúde, 
nas esferas federal, estadual e municipal. O projeto 
prevê mecanismos que asseguram a transparência 
na execução e fiscalização das políticas públicas de 
saúde. Ele ainda define procedimentos de ajuste de 
conduta em situações de não cumprimento e estabe-
lece punições administrativas e criminais para casos 
de gestão fraudulenta.

Creio que essa é uma contribuição importante que 
o Senado Federal pode dar para combater o desvio 
de recursos na área de saúde. Paralelamente, apre-
sentei requerimento a esta Casa, semana passada, 
para a instalação de comissão especial responsável 
por discutir novas fontes de financiamento da saúde 
pública. Esse é um debate que vem se somar ao es-
forço de modernizar o SUS – em continuidade a um 
importante passo dado pelo Senado, no final do ano 
passado, quando aprovamos o projeto que regulamenta 
a Emenda 29, definindo os investimentos mínimos de 
estados, municípios e do governo federal destinados 
à saúde pública.

A comissão temporária seria composta de cinco 
senadores, titulares e suplentes, que apresentariam, 
no prazo de 90 dias, soluções para o financiamento 
do sistema de saúde do Brasil.

Estamos diante de uma situação, o subfinancia-
mento da saúde no Brasil, que precisa urgentemente 
de uma resposta. Esse é o entendimento de boa parte 
da nossa sociedade e, na condição de médico e ex-
-ministro da Saúde, sinto-me ainda mais comprometido 
com essa causa.

Peço, portanto, o apoio de todos vocês na apro-
vação do Projeto de Lei de Responsabilidade Sanitária 
e na instauração da Comissão Temporária da Saúde.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Eu que agradeço a V. Exª, Senador Humberto.
Tem a palavra como líder o Senador Alvaro Dias, 

do PSDB. (Pausa.)
Não estando presente o Senador Alvaro Dias, 

faço a permuta com o Senador Paulo Davim.
Tem V. Exª o tempo de cinco minutos, como líder 

do seu Partido, o PV, para fazer o seu pronunciamento.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, senhores e senhoras que nos acompa-
nham, hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água.

Este ano, a temática que chama à reflexão para 
o Dia Mundial da Água, instituído pela Organização 
das Nações Unidas durante a Eco-92, será: Água e 
Segurança Alimentar.

Anualmente, as comemorações do Dia Mundial 
da Água fazem alerta sobre esse bem essencial à vida 
no Planeta, que, caso não tenha seu uso disciplinado 
e suas fontes preservadas, poderá acabar. Há uma 
drástica previsão de que, daqui a 40 anos, portanto 
em 2050, dois bilhões de pessoas em todo o mundo 
sofrerão com a escassez de recursos hídricos. Dados 
da ONU mostram que apenas 3% de toda a água ter-
restre são próprias para o consumo.

A água é elemento vital e constituinte de todos 
os seres do nosso Planeta. Como todos sabemos, sem 
água, nenhuma espécie, seja ela vegetal ou animal, 
sobrevive. Os cientistas calculam que o volume total 
de água na Terra – e aí incluem-se oceanos, mares, 
geleiras, neves, lagos e rios – cobre aproximadamen-
te dois terços da superfície do Planeta, num volume 
total de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Entretan-
to, é bom lembrar que cerca de 95% desse montante 
são compostos de água salgada. Dos 5% restantes, 
a maior parte – ou seja, 97% – concentra-se nas ge-
leiras polares, restando-nos apenas, para uso, 24,2 
milhões de quilômetros cúbicos. De maneira que é 
preciso muita atenção sobre esse líquido raro, já que, 
diametralmente oposta à fartura da água do Planeta, 
está a oferta de água para consumo. Apenas 1,7% da 
água total do Planeta está disponível para o consumo 
de mais de sete bilhões de pessoas.

O World Bank Group alerta que 60% das cidades 
europeias que têm mais de 100 mil habitantes estão 
com o consumo de suas águas subterrâneas superior 
à sua capacidade de reposição. Outros dados apontam 
que cidades como Bangcoc, Cidade do México, Mani-
lha, Beijing, Madras e Xangai já apresentam queda de 
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10 a 15 metros cúbicos em suas reservas aquíferas. 
Em tais situações, nas quais não existe água suficiente 
para todos os tipos de uso, ocorre, no jargão técnico, 
o chamado stress hídrico.

Sabemos que o Brasil tem posição privilegiada em 
todo o mundo, já que a nossa reserva hídrica é superior 
a muitos outros países. Temos aproximadamente 12% 
da água doce do Planeta, o maior rio do mundo e um 
dos maiores aquíferos subterrâneos, respectivamente 
o rio Amazonas e o sistema aquífero Guarani. Mas a 
distribuição dessas águas não é equânime com relação 
às suas regiões. Onde há mais água, por exemplo, na 
Amazônia, vivem menos pessoas, menos de 10% da 
população brasileira. Estima-se que a minha região, o 
Nordeste, comporta apenas 3% da água existente no 
País, o que inegavelmente é demonstrado com o so-
frimento de milhares de nordestinos na já tão propa-
lada seca do Nordeste e suas graves consequências.

A população mundial conta com sete bilhões de 
pessoas, e não é difícil perceber que um aumento da 
produção de alimentos leva a um aumento no consu-
mo de água. Vale mencionar que cada ser humano 
bebe de dois a quatro litros de água por dia. Para se 
produzir um quilo de carne, gastam-se 15 mil litros de 
água, e, para se produzir um quilo de farinha de trigo, 
gastam-se 1,5 mil litros de água.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o 
órgão que coordena o uso sustentável da água no Bra-
sil, é possível reduzir o desperdício através de ações 
simples, como o consumo de produtos que fazem uso 
menos intensivo de água; a redução do desperdício 
de alimentos, pois sabemos que 30% dos alimentos 
produzidos no mundo são desperdiçados, e, com eles, 
desperdiçada também a água que foi utilizada para 
sua produção; a produção de alimentos de melhor 
qualidade com menos água; e, finalmente, a adoção 
de uma dieta saudável.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para 
concluir, Sr. Presidente. Já estou no final.

O problema da escassez de água e, principalmen-
te, o disciplinamento do seu uso têm medidas concretas 
no Brasil. Basta lembrar a criação da própria ANA, o 
grandioso projeto de transposição do rio São Francis-
co, além da adoção de técnicas de reuso de água e 
da construção de infraestrutura de saneamento, já que 
ainda temos um percentual altíssimo – algo em torno 
de 90% – do esgoto produzido no Brasil sendo des-
pejado em rios, lagos e mares, tudo sem tratamento.

Para finalizar, corroboro o que aponta a ANA: a 
crescente necessidade de água, a inegável limitação 
dos recursos hídricos e os prejuízos causados pelo 

desperdício de água exigem um planejamento bem 
elaborado pelos órgãos governamentais, estaduais e 
municipais, visando a técnicas de melhor aproveita-
mento dos recursos hídricos. E, além da responsabi-
lidade pública, é direito do cidadão usufruir da água, 
mas também é seu dever preservá-la, fazendo uso 
desse bem vital de maneira consciente.

Portanto, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Quero agradecer a tolerância de V. Exª com o 

tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do PT do Acre. 
Tem V. Exª dez minutos para o seu pronunciamento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespecta-
dores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, eu 
gostaria de fazer dois registros em favor da educação 
infantil do nosso Brasil.

Na última segunda-feira, o Ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, anunciou a novidade de que vai 
modificar a Provinha Brasil, um importante instrumen-
to para avaliar a alfabetização de crianças nos anos 
iniciais da escola.

A Provinha Brasil é uma avaliação do nível de 
alfabetização das crianças matriculadas no 2o ano do 
ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. 
Esse importante instrumento serve como diagnóstico 
para o próprio professor identificar o nível de alfabeti-
zação dos estudantes.

Com isso, é possível diagnosticar possíveis in-
suficiências das habilidades de leitura e de escrita, 
o que, por sua vez, permite a adoção de iniciativas 
determinantes para a melhoria da educação, como o 
estabelecimento de metas pedagógicas para a rede de 
ensino, o planejamento de cursos de formação continu-
ada para os professores, o investimento em medidas 
que garantam melhor aprendizado e o desenvolvimen-
to de ações imediatas para a correção das possíveis 
distorções encontradas.

Hoje, a avaliação Provinha Brasil acontece em 
duas etapas, uma no início e a outra ao término do 
ano letivo. A aplicação da Provinha nesses dois perí-
odos permite aos professores e aos gestores da área 
de Educação conhecer o que as crianças realmente 
apreenderam em termos de habilidades de leitura den-
tro do período avaliado.

O novo formato da avaliação pretende ampliar a 
Provinha Brasil, que deixaria de ser realizada de forma 
amostral e passaria a avaliar conhecimentos de portu-
guês, matemática e o nível de alfabetização de alunos 
da terceira série do ensino fundamental.
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A intenção do Governo é tornar essa avaliação 
universal já em 2013, num esforço para melhorar a 
alfabetização no País e para que o Brasil possa ter 
dado aos estudantes a oportunidade de expressarem 
essas suas habilidades, principalmente nesse período 
inicial para que se estabeleça um parâmetro definidor 
da alfabetização – se eles estão ou não plenamente 
alfabetizados.

Segundo avaliação do Ministério da Educação, a 
expectativa é a de que mais de dez milhões de crian-
ças de sete anos e oito anos de idade possam ser 
avaliadas pelo novo modelo. Essa iniciativa de base 
pode ser a chave, inclusive, para evitar que falhas na 
educação básica possam vir a comprometer – como, 
de fato, comprometem, como nós sabemos – a capa-
cidade de leitura e de boa escrita que será exigida dos 
alunos nos anos seguintes.

No ano passado, em 2011, por exemplo, o Movi-
mento Todos pela Educação aplicou a primeira edição 
da avaliação Prova ABC – Avaliação Brasileira do Final 
do Ciclo de Alfabetização. Essa prova, que foi inédita, 
revelou que, entre as crianças que concluíram o 3o ano 
do ensino fundamental, a antiga 2a série, 56,1% dos 
estudantes aprenderam o que era esperado em leitura 
e 42,8% aprenderam o que era esperado em matemá-
tica, com grande variação entre as regiões do País e 
as redes de ensino pública e privada. Mas, pergunta-
mos, e o restante? O resultado, em caráter amostral, 
revelou que mais de 40% dos alunos não tinham boa 
capacidade de leitura, não tinham a capacidade espe-
rada para esse nível de escolarização. 

Esses resultados são fundamentais para corri-
gir deficiências. Após o 3o ano fundamental, o aluno 
inicia outra etapa do conhecimento e do aprendiza-
do. A partir daí, ele tem contato com conteúdos mais 
complexos. Também por isso, a base, a alfabetização 
plena é essencial.

E mais: sabemos que crianças que não aprende-
ram o conteúdo proposto de forma adequada durante 
os primeiros anos de escola correm mais riscos de se 
tornarem vítimas do analfabetismo funcional quando 
adultos. O Brasil só poderá ter uma educação de qua-
lidade se garantir o direito à alfabetização a todas as 
crianças desde os primeiros anos da escola. Quanto 
antes os incentivos ao aprendizado vierem, mais chance 
a criança terá de se tornar um adulto bem preparado.

Lembro aqui que o Prêmio Nobel de Economia e 
autor renomado, James Heckman, faz um abrangente 
estudo sobre educação infantil e seus impactos no in-
divíduo e na sociedade. Ele diz que, quanto antes os 
incentivos ao aprendizado acontecerem, mais chance 
a criança terá de se tornar um adulto bem preparado.

Numa entrevista concedida em 2009, ao ser per-
guntado sobre por que defendia que a política pública 
mais eficaz é o investimento na educação infantil, o 
investimento na educação das crianças nos primeiros 
anos de vida, ele respondeu que a razão é econômi-
ca. Ele lembrou que a educação é crucial para o de-
senvolvimento de um país, e, por isso, “quanto antes 
chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais 
barato ela custará”.

É verdade. Nem sempre o aprendizado tardio de 
conhecimentos que deveriam ter sido apreendidos na 
idade adequada é tão eficiente.

Ele defendeu também – e não há como não con-
cordarmos – que, apesar de o investimento em educa-
ção superior e o investimento em boas universidades 
serem de extrema importância para que o País possa 
formar quadros qualificados e tornar-se produtivo, é 
no ensino básico que está a chave mestra dessa base 
que dará ao País e às famílias pessoas preparadas e 
capazes de produzir conhecimento e riquezas.

Passa pela educação infantil outro ponto que gos-
taria de comentar hoje: o lançamento da nova campa-
nha sobre classificação indicativa dos programas de TV.

A campanha do Ministério da Justiça tem o slo-
gan “Não se engane” e alerta os pais sobre a influência 
que programas audiovisuais podem ter na formação 
das crianças, já que as crianças tendem a repetir o 
que veem na televisão.

A campanha pretende informar os pais sobre a 
classificação indicativa como uma forma de selecionar 
os programas a que eles querem que os filhos assistam.

O Ministério da Justiça destacou que os critérios 
utilizados para a classificação indicativa para os pro-
gramas de TV foram estabelecidos em audiências pú-
blicas e, portanto, tiveram a participação da sociedade.

A decisão nesse tema é sempre da família. A 
classificação é indicativa, não impositiva. Portanto, 
cabe aos pais a decisão de deixar ou não seus filhos 
assistirem a determinado programa de televisão.

A preocupação com a adequação de conteúdo 
é mais uma vertente de ação em favor da proteção do 
conhecimento infantil.

É a soma dessas iniciativas que irá garantir – es-
peramos – a inserção do país num cenário mais promis-
sor de aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem.

Encerro, Sr. Presidente, fazendo um reconheci-
mento especial ao esforço do Senador Lindbergh Farias, 
que ontem, com a ajuda de vários outros Senadores e 
de Parlamentares da Câmara Federal, conseguiu re-
alizar um grande evento, instituindo o Dia Mundial da 
Síndrome de Down.

Todo o esforço do Senador Lindbergh, que é de 
conhecimento de todos, foi reconhecido ontem por inú-
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meros apartes. E eu quero hoje fazer o meu reconheci-
mento a esse trabalho extraordinário e deixar também 
o meu cumprimento especial pelo trabalho excepcional 
desenvolvido pelo Senador Lindbergh e outros Parla-
mentares nesse esforço de fazer com que a sociedade 
brasileira dê a atenção e a importância devida a todas 
as crianças portadoras de Síndrome de Down.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jayme Campos.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o 
Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Ribeiro, 
2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra, pela Liderança do PSB, à ilustre 
Senadora Lídice da Mata, representante do Estado 
da Bahia.

Tem V. Exª o tempo regimental de até cinco mi-
nutos para o seu pronunciamento.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obri-
gada, Senador João Ribeiro. Tivemos a satisfação de 
compartilhar da sua companhia no último seminário 
da Comissão de Desenvolvimento Regional no Estado 
de Sergipe, que tratou dos problemas nordestinos, em 
particular do nosso turismo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gosta-
ria de, como outros Senadores aqui se pronunciaram, 
saudar o dia 22 de março, que é o Dia da Água. Nesta 
data, a ONU, em 1992, fez a divulgação da Declaração 
Universal dos Direitos da Água, cujo texto apresenta 
uma série de medidas, informações e sugestões para 
conscientizar ecologicamente a população e os gover-
nantes a respeito deste bem precioso que é a água.

Justamente porque somos do Nordeste, temos 
a obrigação maior ainda de zelar pelos nossos ma-
nanciais, porque somos de uma região que sabe das 
dificuldades, que passa por estas dificuldades anual-
mente, de abastecimento de água, e que vive neste 
momento, mais uma vez, o flagelo da seca.

Quero também anunciar nesta Casa que, na pró-
xima segunda-feira, o Ministro da Integração Regional, 
Fernando Bezerra, vai ao nosso Estado, à cidade de 
Salvador, tratar da seca que afeta 104 Municípios baia-
nos. Irá participar, pela manhã, de um café da manhã 
com a União de Prefeitos da Bahia (UPB), que já reali-
zou, esta semana, uma audiência pública para discutir 
a situação de socorro, de atendimento aos Municípios 

baianos que vivem as dificuldades terríveis da seca em 
nosso Estado, e vai assinar, com o Governo da Bahia, 
alguns convênios.

Hoje, o Diário Oficial da Bahia traz ato assinado 
ontem pelo Governador Jaques Wagner, um decreto 
instituindo o Comitê Estadual para as Ações Emergen-
ciais de Combate aos Efeitos da Seca. 

Portanto, é muito bem-vinda a presença do Mi-
nistro Fernando Bezerra, que irá celebrar basicamente 
três convênios com o nosso Governo. Um deles com 
a Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos 
Hídricos da Bahia (Cerb), para a construção de siste-
mas coletivos de abastecimento de água, nos anos de 
2012 e 2013. Os segundo e terceiro convênios serão 
efetuados com a Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional da Bahia (CAR), para implantação de 
cisternas de consumo e barreiros, nos anos de 2012 
e 2013. O convênio com a Cerb será para construir 
1.240 sistemas coletivos, sendo 496 neste ano e 744, 
no próximo.

Este ano, o Ministério de Integração Regional vai 
empenhar mais R$ 71 milhões para esse convênio. Em 
2013, a previsão é de mais R$ 96 milhões. Portanto, 
mais R$ 167 milhões serão viabilizados para esse 
sistema de abastecimento de água em nosso Estado.

O primeiro convênio com a CAR será para a ins-
talação de 12 mil cisternas de consumo neste ano; o 
segundo, de 360 barreiros, também neste ano, será 
para que outras cisternas de consumo sejam imple-
mentadas pela Codevasf. No ano passado, foi iniciada 
a construção de onze mil cisternas, que ainda estão 
sendo finalizadas, e agora, em 2012, a expectativa é 
de que a Codevasf possa construir mais 15.997 cis-
ternas. Tudo isso, Sr. Presidente...

(Interrupção do som.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
... para finalizar (fora do microfone.), nesse esforço 
de atender emergencialmente a situação dos nossos 
Municípios, da produção dos pequenos agricultores e 
assentados do Estado da Bahia, produtores rurais e 
principalmente para garantir o consumo humano de 
água em nossa região.

Portanto, queremos saudar essa iniciativa, mas 
dizer que o enfrentamento das consequências da seca 
necessita de medidas mais prementes e mais perma-
nentes e nós teremos espaço para, em outro momen-
to aqui, discuti-las com outros Senadores que fazem 
parte da bancada do Nordeste nesta Casa, todos eles 
vivendo das agruras da seca na nossa região. 

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Benedito de Lira. (Pausa.)

Não estando presente, ao Senador Casildo Mal-
daner e, logo após, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Eduardo Suplicy – V. Exª será o próximo 
inscrito – e, depois, ao Senador Jayme Campos.

Tem V. Exª o prazo regimental de até cinco minu-
tos, Senador, para o seu pronunciamento.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador João Ribeiro, do 
Tocantins, que preside esta sessão,...

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Aliás, corrigindo, Senador, V. Exª tem o prazo de dez 
minutos, porque fala como orador inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – De acordo com o Regimento Interno, não é?

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Sim.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, lá do 
grande Estado de Tocantins, vê-lo hoje aqui presidin-
do esta sessão é uma honra para nós. Aliás, muitos 
catarinenses elegeram o Tocantins como seu Estado, 
muitos desses que querem lutar e buscar melhores 
condições de vida hoje estão lá radicados, muitas fa-
mílias lá, do Sul, de Santa Catarina.

Caros colegas, nesta data em que se comemo-
ra o Dia Mundial da Água, trago a esta tribuna um 
questionamento e desafio, fazendo repercutir a voz 
de milhões de cidadãos brasileiros que questionam: 
é possível desenvolver um processo de planejamento 
mais sustentável e confiável com vistas ao futuro deste 
grande tesouro nacional, ainda pouco conhecido, que 
é o aquífero Guarani?

Sim, não tenho dúvidas, é possível. Mais que 
isso, é urgente, inadiável.

Todos sabemos que 70% de toda superfície ter-
restre é coberta de água. Este fato gera, muitas vezes, 
a falsa impressão de abundância infinita deste bem 
vital. Ocorre que esta composição guarda peculiari-
dades: 97,5% da disponibilidade de água do mundo 
estão nos oceanos, ou seja, água salgada, não potá-
vel. Dos 2,5% restantes, de água doce, mais de 70% 
encontram-se nas geleiras polares, rios e lagos, entre 
outros reservatórios, como nuvens e vapor de água. 
O restante, aquele acessível, fiador das necessidades 
do ser humano, encontra-se guarnecido nos aqüíferos.

E ai é que eu quero chegar: quando se fala em 
aqüíferos, eu quero me referir ao grande aquífero 
Guarani, que abrange quatro países no Sul, diversos 

Estados brasileiros e que, para nós, é considerado um 
tesouro incalculável em relação à água potável.

Tendo em vista essa configuração, numa época 
em que o destaque é dado de forma quase unânime 
para a fantástica reserva de petróleo do pré-sal, meu 
foco, neste breve pronunciamento, como disse, é a 
inestimável riqueza do aquífero Guarani.

São suas reservas que alimentam a grande Ba-
cia do Rio da Prata, verdadeiro território ecológico 
integrador do coração do continente sul americano, 
e que fazem do nosso País o possuidor das maiores 
reservas de água doce do mundo.

O solo que cobre sua superfície, derivado da ro-
cha basáltica, é um dos mais férteis do Planeta e seus 
climas diversificados garantem o vigor da produção 
agropecuária nos 365 dias do ano.

Sua cobertura vegetal, com predomínios dos 
ecossistemas da Floresta Ombrófila Mista, terra das 
nossas belas e exploradas araucárias, cumprem a in-
substituível proteção de nascentes e campos.

Constituído de uma rocha arenítica com 200 me-
tros de espessura média e uma porosidade em torno 
de 15%, o aquífero Guarani se estende pelo Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai, por mais de 1,2 milhão 
km2, situado na Bacia do Paraná e parte da Bacia do 
Chaco-Paraná.

Nosso País possui a maior parte: são 840 mil km2 
(70%do total); a Argentina, 225,5 mil Km2; o Paraguai, 
71,7 mil Km2; e o Uruguai, 58,5 mil km2.

O volume estimado do manancial do aquífero 
Guarani chega a 36 mil km3. O volume anual de re-
carga é estimado em 50 km3. Que é a recarga d’água, 
que provém das chuvas, naturalmente, e aí recarrega 
o aquífero.

Desde o seu afloramento à superfície, caracte-
rizando sua zona de recarga direta, situada ao longo 
das bordas da Serra Geral, até as profundidades de 
1.500 metros, já na zona de descarga na calha do rio 
Paraná, temos centenas de Municípios que precisam 
saber e valorizar esta que é uma das principais reser-
vas subterrâneas de água doce da América do Sul e 
um dos maiores sistemas aquíferos do mundo.

Todos os grandes aquíferos da Terra já foram 
parcialmente ou completamente esgotados e poluídos. 
Saberemos evitar esta realidade?

Suas águas, em grande parte, são de excelente 
qualidade para consumo doméstico, industrial e para 
irrigação.

No Brasil, elas se espalham generosamente pelos 
Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A estimativa é que este enorme reservatório, 
equivalente ao tamanho da África do Sul, poderia abas-
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tecer 400 milhões de pessoas por ano de forma abso-
lutamente sustentável, ou seja, respeitando sua taxa 
de recarga natural, que é em torno de 50 km³ por ano. 

A recarga direta desse imenso mar subterrâneo 
ocorre nas reduzidas áreas em que aflora a camada de 
rochas permeáveis, por onde a água da chuva penetra.

A recarga indireta acontece inicialmente pela 
infiltração da água no solo, que irá se armazenar no 
aquífero basáltico da formação Serra Geral, para fi-
nalmente se infiltrar no arenito. Sem super exploração 
nem contaminação por agrotóxicos, o abastecimento 
pode durar infinitamente. Para tanto, é preciso incen-
tivar e ampliar as discussões sobre a importância da 
proteção dos rios e aquíferos brasileiros.

Não podemos nos omitir, sob pena de sermos 
julgados pela história. É possível desenvolvermos um 
processo de planejamento mais participativo, sustentá-
vel, cuidadoso e confiável para o futuro desse tesouro 
chamado aquífero Guarani.

A começar pela inclusão dos Municípios que inte-
gram as bacias afluentes à zona de recarga direta do 
aquífero Guarani que, em meu Estado, são apenas 47, 
estendendo-se desde Praia Grande, no extremo sul, até 
Porto União, no planalto norte do Estado. A proteção 
da zona de recarga direta do aquífero Guarani deve 
ser uma prioridade estadual, nacional e internacional.

Devemos, juntos, buscar uma fórmula de gestão 
dos aquíferos que abrangem mais de um Estado, seja 
de forma compartilhada entre União e Estados ou na 
transferência direta à União, função hoje atribuída aos 
Estados.

Mas nossa ação não se esgota na preservação 
dos aquíferos. As políticas de captação de águas de 
chuva para utilização na agricultura são essenciais 
nesse processo. Além de contribuírem de forma de-
terminante no uso sustentável desse bem, podem se 
tornar decisivas na prevenção de fenômenos climáti-
cos, como a estiagem que este ano castiga diversos 
Estados, especialmente o Paraná, Santa, Catarina e 
Rio Grande do Sul, apenas para citar três exemplos.

A aprovação do nosso Código Florestal, em dis-
cussão na Câmara dos Deputados, converte-se igual-
mente em mecanismo indispensável para a preserva-
ção de rios, córregos, lagos e de nossos mananciais, 
aliando o desenvolvimento à preservação ambiental.

O reflorestamento, atividade que conjuga de forma 
harmônica os aspectos econômicos, sociais e ambien-
tais, também deve ser adotado como política de Esta-
do. Por isso, friso, o reflorestamento deve ser adotado 
como política de Estado. Com o reflorestamento, que 
é a guarda dos nossos mananciais, poderemos evitar 
a desertificação de várias regiões do Brasil. E isso tem 
que ser caracterizado como política de Estado.

Dado o caráter interestadual e multinacional dos 
recursos hídricos, estas são algumas das questões 
que urgem diariamente, mas de forma especial neste 
22 de março, Dia Mundial da Água.

Essas são, nobre Presidente e caros colegas, al-
gumas considerações que gostaria de trazer na tarde 
de hoje, frisando especialmente o potencial extraordi-
nário, no Sul do Brasil, compreendendo praticamente 
a região do Mercosul, em razão do aquífero Guarani, 
e que também, no nosso País, abrange 70% de suas 
reservas, estendendo seu lençol subterrâneo por diver-
sos Estados, cerca de seis a oito Estados do Brasil, e 
nós temos obrigação, compromisso com a história, de 
lutar pela sua preservação, que é fundamental.

Essa, a homenagem que prestamos ao Dia Mun-
dial da Água.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Eu que agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao 

Senador Eduardo Suplicy. 
Tem V. Exª o prazo regimental de até cinco minu-

tos para o seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, gostaria, nesta tarde, de fazer uma 
reflexão, juntamente com Leonardo Boff, que há pou-
cos dias publicou um artigo no Jornal do Brasil, uma 
das instâncias em que publica seus artigos, sobre algo 
que me parece muito relevante: “Maximização versus 
otimização”.

Diz Leonardo Boff: 

“Há uma ética subjacente à cultura pro-
dutivista e consumista, hoje vastamente em 
crise por causa da pegada ecológica do Pla-
neta Terra, cujos limites foram ultrapassados 
em 30%. Nunca mais vamos ter a abundância 
de bens e serviços como até há pouco tempo 
dispúnhamos. A Terra precisa de um ano e 
meio para repor o que lhe extraímos durante 
um ano. E não parece que a fúria consumista 
esteja diminuindo. Pelo contrário, o sistema 
vigente, para salvar-se, incentiva mais e mais 
o consumo que, por sua vez, requer mais e 
mais produção que acaba estressando ain-
da mais todos os ecossistemas e o Planeta 
como um todo.

A ética que preside a este modo de viver 
é a da maximização de tudo o que fazemos: 
maximizar a construção de fábricas, de estra-
das, de carros, de combustíveis, de computa-
dores, de celulares; maximizar programas de 
entretenimento, novelas, cursos, reciclagens, 



08008 Sexta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

produção intelectual e científica. A roda da 
produção não pode parar, caso contrário ocor-
re um colapso no consumo e nos empregos. 
No fundo, é sempre mais do mesmo e sem o 
sentido dos limites suportáveis pela natureza.

Imitando Nietzsche, perguntamos: quanto 
de maximização aguenta o estômago físico e 
espiritual humano? Chega-se a um ponto de 
saturação, e o efeito direto é o vazio existen-
cial. Descobre-se que a felicidade humana 
não está em maximizar, nem engordar a conta 
bancária, nem o número dos bens na cesta de 
produtos consumíveis. O fato é que o ser hu-
mano possui outras fomes: de comunicação, 
de solidariedade, de amor, de transcendência, 
entre outras. Estas, por sua natureza, são in-
saciáveis, pois podem crescer e se diversificar 
indefinidamente. Nelas se esconde o segredo 
da felicidade. Mas nas palavras do filósofo Lu-
dwig Wittgenstein, citando Santo Agostinho: 
“tivemos que construir caminhos tormentosos 
pelos quais fomos obrigados a caminhar com 
multiplicadas canseiras e sofrimentos, impostos 
aos filhos e filhas de Adão e Eva” para chegar 
a esta tão buscada felicidade.

Logicamente precisamos de certa quan-
tidade de alimentos para sustentar a vida. Mas 
alimentos excessivos, maximizados, causam 
obesidade e doenças. Os países ricos maximi-
zaram de tal maneira a oferta de meios de vida 
e a infraestrutura material que dizimaram suas 
florestas (a Europa só possui 0,1% de suas 
florestas originais), destruíram ecossistemas e 
grande parte da biodiversidade, além de gestar 
perversas desigualdades entre ricos e pobres.

Devemos caminhar na direção de uma 
ética diferente, a da otimização. Ela se funda 
numa concepção sistêmica da natureza e da 
vida. Todos os sistemas vivos, procuram otimi-
zar as relações que sustentam a vida. O siste-
ma busca um equilíbrio dinâmico, aproveitando 
todos os ingredientes da natureza, sem pro-
duzir lixo, otimizando a qualidade e inserindo 
a todos. Na esfera humana, esta otimização 
pressupõe o sentido de autolimitação e a bus-
ca da justa medida. A base material sóbria e 
decente possibilita o desenvolvimento de algo 
não material que são os bens do espírito, como 
a solidariedade para com os mais vulneráveis, 
a compaixão, o amor que desfaz os mecanis-
mos de agressividade, supera os preceitos e 
não permite que as diferenças sejam tratadas 
como desigualdades.

Talvez a crise atual do capital material, 
sempre limitado, nos enseje viver a partir do 
capital humano e espiritual, sempre ilimitado 
e aberto a novas expressões. Ele nos possibi-
lita ter experiências espirituais de celebração 
do mistério da existência e de gratidão pelo 
nosso lugar no conjunto dos seres. Com isso 
maximizamos nossas potencialidades latentes, 
aquelas que guardam o segredo da plenitude, 
tão ansiada”.

Leonardo Boff é autor de Tempo de Transcen-
dência: o ser humano como projeto infinito, editado 
pela Vozes, em 2005, uma de suas principais obras.

O seu artigo nos lembra ensinamentos importan-
tes para a Rio+20. Faz lembrar também aquilo que o 
nosso Professor Paul Davidson e seu filho Greg David-
son falam em Economics for a Civilized Society – A 
economia para uma sociedade civilizada, que nós 
devemos levar em consideração, na hora de tomar de-
cisões sobre instrumentos de política econômica, não 
simplesmente a busca do bem-estar para si próprio, 
mas também aqueles outros valores como a busca 
da ética, da solidariedade, do amor, da fraternidade, 
da liberdade, da democracia. Por essa razão, inclusi-
ve tendo essas reflexões em mente, considerei muito 
importante propor, e já o fiz na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que Leonardo Boff possa 
ser aqui, convidado por esta Comissão, para trazer as 
suas reflexões às mesas redondas que estamos ten-
do, preparatórias de como o Senado Federal, como o 
Brasil se prepara para a Conferência Rio+20.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos, como 
orador inscrito.

Tem V. Exª o prazo regimental de até dez minu-
tos, para proferir o seu pronunciamento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador João Ribeiro. 
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado, prometo que não vou ocu-
par os dez minutos concedidos por V. Exª, meu caro 
amigo, Senador João Ribeiro.

Mas, neste período em que o Brasil, Sr. Presiden-
te, entra na reta final dos preparativos para receber os 
megaeventos esportivos mundiais, venho a esta tribu-
na para abordar importante tema relacionado à saúde 
de nossa população.

Refiro-me às indissociáveis relações entre seden-
tarismo, alimentação inadequada e falta de condicio-
namento físico, que têm levado grandes parcelas de 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 23 08009 

brasileiros a quadros crônicos de cardiopatia e obesi-
dade crescentes.

Ao invés de aproveitarmos a natural mobiliza-
ção de nossa sociedade em torno das competições 
olímpicas para fomentar bons hábitos, incrementar a 
prática da educação física nas escolas e incentivar o 
desporto associado à alimentação saudável, estamos 
negligentemente perdendo essa oportunidade ímpar.

O sobrepeso atinge mais de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo e se impõe a cerca de um 
terço da população brasileira, com seus nefastos efei-
tos degenerativos – a começar por nossas crianças 
e jovens em idade escolar –, e deve-se, em 98% dos 
casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, à 
ingestão de calorias maior que o gasto diário, que se 
acumulam em forma de gordura e causam todo o es-
trago que conhecemos.

Para os especialistas, 

os exercícios físicos mais indicados para 
provocar impacto positivo no controle do peso 
corporal são os que envolvem grandes grupos 
musculares e que possam ativar todo o siste-
ma orgânico de oxigenação. 

São, sobretudo, as atividades aeróbicas.
Neste sentido, Sr. Presidente, importa ressaltar 

relevante estudo desenvolvido na Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, nos programas de pós-graduação 
em Educação Física e em Biociências, a partir deste 
ano, graças a um projeto de pesquisa selecionado no 
recente Edital Universal do CNPq, projeto este que tem 
por objetivo “saber como substância ligada à obesida-
de e ao sedentarismo responde a diferentes tipos de 
exercícios físicos”. Este meritório projeto é coordena-
do pelo professor Fabrício Azevedo Voltarelli, doutor 
em Ciências da Motricidade, a quem manifestamos 
nossas congratulações e, por seu intermédio, a todos 
os demais envolvidos nesta pesquisa acadêmica que 
Mato Grosso oferece ao Brasil.

Também vale ressaltar o trabalho realizado pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação, entre os dias 5 e 
9 deste mês, em 22 mil escolas espalhadas em 1.938 
Municípios, no contexto do Programa Saúde na Esco-
la, que avaliou estudantes na faixa etária entre 5 e 19 
anos, com ênfase no combate à obesidade.

Estudos e iniciativas como essas são certamente 
muito importantes, porém não bastam. O que precisa-
mos na verdade é de uma criteriosa revisão da disci-
plina Educação Física, com a adoção de consistentes 
campanhas de esclarecimento e de promoção à prá-
tica de esportes. E o momento não poderia ser mais 
oportuno do que o atual, em que todas as atenções 
se voltam à realização dos grandes jogos.

No que concerne à informação e à conscienti-
zação, cumpre redobrarmos nossos esforços, princi-
palmente em campanhas educativas pela mídia e em 
advertências severas nos rótulos dos produtos nocivos.

De acordo com a Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, “be-
bidas doces, como refrigerantes, mates, etc., podem 
somar até 400 calorias à nossa alimentação diária”, 
o mesmo que um prato extra, em termos calóricos.

Conforme dados divulgados pelo referido órgão, 

esta é a conclusão a que chegou o pri-
meiro estudo populacional sobre hidratação, 
realizado pelo Centro de Estudos sobre Nu-
trição Infantil, na Argentina. A pesquisa, que 
ouviu 800 pessoas de centros urbanos com até 
65 anos, revela que, dos cerca de dois litros 
e meio de líquidos consumidos diariamente, 
50% são bebidas com sabor e infusões açu-
caradas, 29% são bebidas e infusões sem 
açúcar e apenas 21%, água.

Neste estudo, que reuniu “65 mil registros, corres-
pondentes ao consumo de 11 mil mililitros de líquidos, 
classificados de acordo com seu conteúdo de açúcar”, 
constatou-se que 

46% do que os argentinos ingerem dia-
riamente correspondem a bebidas, e as ca-
lorias ocultas provenientes das açucaradas 
representam de 9% a 15% do total diário. Isto 
equivale a cerca de 200 a 400 calorias vazias 
extras, o que supera a quantidade de carboi-
dratos simples recomendados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde – que não devem ser 
superiores a 10%, superados pelas bebidas e 
infusões adoçadas.

Em outra pesquisa, realizada nos Estados Uni-
dos, pela Universidade de Harvard, “em mais de 42 mil 
homens, acompanhados durante 22 anos”, publicada 
este ano pela Associação Americana do Coração, 
constatou-se, definitivamente, o aumento, superior a 
20%, de risco cardíaco – associado, portanto, à maior 
causa de mortes naquele país – decorrente de altos 
níveis de inflamação em quem tomava diariamente 
bebidas doces.

Muito antes da divulgação destes dados assus-
tadores, apresentamos a esta Casa o PLS nº 196, de 
2007, cujo objetivo consistia em incluir nos rótulos das 
bebidas açucaradas a seguinte frase de advertência: 
“O consumo abusivo deste produto pode causar obesi-
dade infantil, levando a graves doenças como diabetes, 
pressão alta e cardiopatias, com aumento do risco de 
infarto e de derrames”, o que é rigorosamente verda-
deiro e extremamente grave.
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Pois bem. Na contramão de tudo o que aqui foi 
dito, na contramão das mais irrefutáveis evidências e 
na contramão da obrigação que, a nosso ver, compe-
te ao Estado, quanto ao esclarecimento e à proteção 
de seus cidadãos... Pasmem! Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, esse PLS, de nossa autoria, apesar 
do parecer favorável da ilustre Relatora, Senadora 
Vanessa Grazziotin, foi rejeitado, no início deste mês, 
pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, a partir de um voto 
em separado, proferido oralmente, à última hora, pelo 
eminente Senador Romero Jucá, então Líder do Go-
verno, de quem peço vênia para respeitosa e lamen-
tavelmente discordar.

Fica o meu registro quanto à gravidade extrema 
de estarmos alimentando fatores de risco que levam 
à obesidade, diabetes, falta de exercícios e maus cos-
tumes alimentares.

Fica, também, a sugestão para que o Governo 
Federal aproveite o clima dos eventos esportivos que 
se aproximam, no sentido de desenvolver campanhas 
de esclarecimento e incentivo em prol da atividade fí-
sica e da alimentação saudável.

Só assim, livres dos maus hábitos, poderemos 
formar gerações mais conscientes e vigorosas, aptas 
a lidar com os desafios do novo Brasil que queremos 
ver despontar.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer na tarde 
de hoje e fazer um alerta em relação à obesidade e a 
outros males que certamente têm afetado uma grande 
parcela da nossa população.

Lamentavelmente, o nosso projeto, que tinha 
como marca, naturalmente, como mais importante, 
que todos os refrigerantes deste País tivessem ali, com 
certeza, o grau de caloria que as pessoas estivessem 
consumindo, infelizmente, num voto em separado do 
Senador Romero Jucá, naquela oportunidade o então 
Líder do Governo, o nosso PLS não foi aprovado na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle. Acho que o Governo deveria 
tomar providências com relação a políticas públicas 
como essas, no sentido de termos as nossas futuras 
gerações sadias, para que possamos, com certeza, 
evitar grandes males e doenças que têm afetado uma 
grande parcela de pessoas que moram em todo o 
Planeta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 

– Concedo a palavra ao Senador Magno Malta pela 
ordem.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito 
como Líder, pelo tempo de Liderança do meu partido. 
No momento oportuno, gostaria que V. Exª me anun-
ciasse, então, para que eu pudesse ir à tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
V. Exª, Senador Magno Malta, está inscrito. Falará o 
Senador Alvaro Dias,mas antes eu vou anunciar a Or-
dem do Dia e encerrar. Depois, há um orador inscrito 
e V. Exª será o terceiro. 

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Muito obri-
gado. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2012, 

proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011. 
Em função de o parecer ainda não estar pronto, 

não foi entregue ainda à Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Suspendo, ou, encerro a Ordem do Dia, aguardando 
para outra sessão a inclusão deste projeto. 

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

É o seguinte o item:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.
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Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs: 
– 1.486, de 2011, da Comissão de As-

suntos Econômicos, relator Senador Eduardo
Suplicy, favorável com as Emendas nºs 

1, 2 e 3 – CAE;
– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

6 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, 
de sua autoria.

7 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

8 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 113, de 2012, de autoria do(a) Se-
nador Humberto Costa, que solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 554, de 
2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa (altera o Código de Processo Penal).

9 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

10 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Passamos, então, aos oradores inscritos agora, após 
a Ordem do Dia.

Senador Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB. 
Depois, o Senador Valdir Raupp e, logo após, o 

Senador Magno Malta, pela Liderança do PR. 
E transfiro a Presidência. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs.Senadores, conforme anunciamos ontem estamos 
adotando duas providências relativamente ao decreto 
da Presidência da República nomeando dirigentes da 
Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT.

Ontem, não apenas o PSDB, mas também o De-
mocratas, juntos, anunciamos que entraríamos com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e que hoje 
apresentaria um Projeto de Decreto Legislativo para 
tornar nulo o ato da Presidência da República, que 
impôs decreto transferindo ao Ministro dos Transpor-
tes prerrogativa para nomear os diretores da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. 

E hoje o Diário Oficial da União já publica a 
nomeação de três diretores, afrontando a Constitui-
ção do País. 

Eu faço leitura do projeto que estou encaminhan-
do à Mesa. 

O Congresso Nacional decreta:
Eu destaco que a nomeação é provisória, mas 

essa provisoriedade não está estabelecida em que 
tempo se esgotará.

Ocorre que, sob o prisma jurídico, o Decreto n° 
7.703 apresenta vício de constitucionalidade insanável, 
pois o ato entra em flagrante conflito com dispositivos 
da Constituição Federal.

A Presidente da República faz uso do disposto 
no art. 84, VI, a, da CF, para justificar a edição do De-
creto. Diz o referido artigo:

‘Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República: 

(...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da ad-

ministração federal, quando não implicar au-
mento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos.’

Ora, o dispositivo acima citado faz referência a 
organização e funcionamento da administração fede-
ral; daí não se pode extrapolar para a delegação de 
poder a um Ministro de Estado a fim de que este possa 
designar servidor do quadro de pessoal efetivo para 
ocupar cargo de Diretor de agência reguladora durante 
o período de vacância do cargo.

O mesmo art. 84, em seu inciso XIV e seu pará-
grafo único diz o seguinte:

‘Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República:

(...)
XIV – nomear, após aprovação pelo Se-

nado Federal, os Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal e dos Tribunais Superiores, os Go-
vernadores de Territórios, o Procurador-Geral 
da República, o presidente e os diretores do 
Banco Central e outros servidores, quando 
determinado em lei;

(...)
Parágrafo único. O Presidente da Repúbli-

ca poderá delegar as atribuições mencionadas 
nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da 
República ou ao Advogado-Geral da União, 
que observarão os limites traçados nas res-
pectivas delegações’.

Como se vê, dentre as possibilidades de delega-
ção do Presidente da República não está o disposto 
no inciso XIV, qual seja, a nomeação, após aprovação 
pelo Senado Federal, de outros servidores, quando 
determinado em lei.

O que diz a Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, 
que criou a Agência Nacional de Transportes Terres-
tres, em seu art. 53, § 1 1º?

“Art. 53, A Diretoria da ANTT será com-
posta por um Diretor-Geral e quatro Diretores 
e a Diretoria da ANTAQ será composta por um 
Diretor-Geral e dois Diretores.

§ 1º Os membros da Diretoria serão bra-
sileiros, de reputação ilibada, formação uni-
versitária e elevado conceito no campo de 
especialidade dos cargos a serem exercidos, 
e serão nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea f do inciso IlI do art. 52 
da Constituição Federal.”

Essa é a questão.
Associe-se aos dispositivos acima citados o art. 

52, III, f, da Constituição Federal, que diz:

Art, 52, Compete privativamente ao Se-
nado Federal: (...)

III – aprovar, previamente, por voto se-
creto, após arguição pública, a escolha de: (...)

j) titulares de outros cargos que a lei 
determinar.”

Ou seja, os membros da Diretoria da ANTT, ne-
cessariamente, precisam passar pelo crivo dos Sena-
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dores que, em arguição pública, irão prestar os escla-
recimentos necessários sobre assuntos pertinentes 
ao desempenho do cargo a ser ocupado.

Além do mais, a Lei n° 9.986, que dispõe sobre 
a gestão de recursos humanos das agências regula-
doras, estabelece, em seu art. 10, que:

“O regulamento de cada Agência dis-
ciplinará a substituição dos Conselheiros e 
Diretores em seus impedimentos ou afasta-
mentos regulamentares ou ainda no período 
de vacância que anteceder a nomeação de 
novo Conselheiro ou Diretor”.

Note-se que não há, na lei, nem nos decretos, 
menção alguma ao prazo de duração dessa substitui-
ção. Ou seja, ela não é transitória. A designação de 
servidor pelo ministro de Estado para ocupar cargo 
de diretor da agência pode, no limite, durar todo o pe-
ríodo do mandato do cargo, que é de quatro anos, de 
acordo com o art, 8°, §1o, do Decreto nº 4.130, de 13 
de fevereiro de 2002.

Portanto, mais uma vez, o Governo fere dispo-
sitivos constitucionais, usurpando competência que é 
privativa do Senado Federal e afrontando prerrogativa 
exclusiva dos Senadores da República.

Por essa razão, nós estamos também preparan-
do – está a cargo do DEM – uma ação direta de in-
constitucionalidade, que, conjuntamente, o PSDB e o 
DEM protocolarão junto ao Supremo Tribunal Federal.

É evidente que esse fato demonstra que há au-
sência de planejamento e de previsibilidade no Gover-
no. O Governo decide sempre no último momento, não 
antevê o fato, e uma das virtudes de quem governa 
bem é exatamente ter a capacidade de prever os fatos 
que ocorrem inevitavelmente na Administração pública.

Nesse caso, há mandatos definidos, e, portan-
to, os prazos estão já previamente estabelecidos. Não 
há razão para provisoriedade. Não há razão para pro-
visoriedade, a não ser que o Governo não planeje, 
não tenha visão estratégica e não conheça as suas 
responsabilidades. Isso demonstra incompetência de 
gerenciamento.

São tantos os atos que revelam incompetência de 
gerenciamento do atual Governo que nos assustam, 
sobretudo porque ficamos a imaginar as consequências 
dessa imprecisão, dessa insegurança. Um Governo 
sempre confuso, nervoso, conflitado politicamente, em 
confronto com seus aliados, ora com esses, ora com 
aqueles, com dificuldades para transpor obstáculos do 
fisiologismo, daqueles que apoiam, mas exigem retri-
buição, loteando os cargos públicos por essa razão.

Enfim, temos motivos para apresentação deste 
projeto de decreto legislativo, embora saibamos que 

os efeitos são praticamente nulos porque conhecemos 
a tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. 
Mas é nosso dever apresentá-lo, e por isso o fazemos. 
É dever da Casa discuti-lo e votá-lo; se não o fizer, 
não cumpre o seu papel. Quem conduz o processo 
é a Mesa Diretora. Essa matéria deveria tramitar em 
regime especial, de urgência urgentíssima, para que 
pudesse produzir efeitos.

Uma ação direta de inconstitucionalidade enca-
minhada ao Supremo Tribunal Federal também é nula 
de resultados quando o Supremo não a julga imedia-
tamente, especialmente quando se pede a concessão 
de liminar. Ou seja, a Constituição é afrontada, e não 
encontra defensores. Os que são responsáveis ou são 
eleitos guardiões da Constituição não cumprem o seu 
dever, e a Constituição é rasgada como rotina, num 
péssimo exemplo aos cidadãos brasileiros.

E Ulysses Guimarães, certamente, se vivo estives-
se, estaria estarrecido diante da violência permanente 
contra a Carta Magna que empalmou ao promulgar, 
dizendo: “Esta é a Constituição cidadã, a Carta da ci-
dadania, da democracia e da justiça social. Que Deus 
nos ajude a respeitá-la”.

Não está sendo respeitada; está sendo afronta-
da, e o principal agente de desrespeito à Carta Mag-
na é o Governo brasileiro. E o artífice principal dessa 
violência contumaz é a Presidência da República, no 
momento, a Presidente Dilma Rousseff.

Portanto, Srª Presidente Ana Amélia, nosso ob-
jetivo é trazer à luz o que está acontecendo. Não ge-
ramos falsa expectativa. Eu sei que esse decreto não 
será aprovado. Eu sei que os nomeados da Srª Presi-
dente da República continuarão exercendo as funções 
ilegalmente. Eu sei que, ao encaminharmos uma ação 
direta de inconstitucionalidade, não teremos julga-
mento imediato. Essa provisoriedade anunciada pela 
Presidente da República ao nomear ilegalmente, por 
decreto, dirigentes da ANTT, é uma provisoriedade que 
vai caminhar ao longo do tempo sem que saibamos 
quando se esgotará.

Portanto, não estou aqui para enganar ninguém, 
para gerar falsa expectativa alguma; estamos aqui 
colocando esse mal à luz, para que ele possa ser vis-
to, combatido e denunciado, na esperança de que as 
coisas mudem, porque a esperança de que as coisas 
mudem não podemos perder. Se perdermos a espe-
rança de que as coisas possam mudar, devemos ir 
embora, devemos ir para casa. Não há por que aqui 
permanecer. Se aqui estamos, devemos alimentar as 
esperanças de que é possível mudar.

E o nosso propósito ao apresentar esse decre-
to legislativo é exatamente promover esse debate, 
convocar os agentes públicos à responsabilidade, no 
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Legislativo e no Executivo, e fazer com que a opinião 
pública tome conhecimento dos ilícitos que são prati-
cados e da afronta contumaz à Constituição do nosso 
País praticada pela Presidência da República.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projeto que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 80, DE 2012.

Susta a aplicação do Decreto no 7.703, 
de 20 de março de 2012, que dispõe sobre 
o período de vacância de cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Transportes Ter-
restres – ANTT.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica sustado, nos termos do art. 49, inci-

so V, da Constituição Federal, o Decreto no 7.703, de 
20 de março de 2012, que dispõe sobre o período de 
vacância de cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data da sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu 
art. 49, inciso V, que o Congresso Nacional tem a prer-
rogativa de: 

“Art. 49. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional: 

(...)
V – sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa;

A Presidente da Republica editou, no dia 20 de 
março de 2012, o Decreto nº 7.703 estabelecendo que 
“Durante o período de vacância de cargo de Diretor 
que impeça a existência de quórum para as delibera-
ções da Diretoria, o Ministro de Estado dos Transportes 
poderá designar servidor do quadro de pessoal efetivo 
da ANTT como interino até a posse do novo membro 
da Diretoria”.

Ocorre que, sob o prisma jurídico, o Decreto nº 
7.703 apresenta vício de constitucionalidade insanável, 
pois o ato entra em flagrante conflito com dispositivos 
da Constituição Federal.

A Presidente da República faz uso do disposto 
no art. 84, VI, “a”, da CF, para justificar a edição do 
Decreto. Diz o referido artigo: 

“Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República: 

(...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos;”

Ora, o dispositivo acima citado faz referência a 
organização e funcionamento da administração fede-
ral; daí não se pode extrapolar para a delegação de 
poder a um Ministro de Estado a fim de que este possa 
designar servidor do quadro de pessoal efetivo para 
ocupar cargo de Diretor de agência reguladora durante 
o período de vacância do cargo.

O mesmo art. 84, em seu inciso XIV e seu pará-
grafo único diz o seguinte:

“Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República: 

(...)
XIV – nomear, após aprovação pelo Se-

nado Federal, os Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e dos Tribunais Superiores, os 
Governadores de Territórios, o Pocurador-Geral 
da República, o presidente e os diretores do 
Banco Central e outros servidores, quando 
determinado em lei;

(...)
Parágrafo único. O Presidente da Repú-

blica poderá delegar as atribuições menciona-
das nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, 
aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral 
da República ou ao Advogado-Geral da União, 
que observarão os limites traçados nas res-
pectivas delegações”.

Como se vê, dentre as possibilidades de delega-
ção do Presidente da República não está o disposto 
no inciso XIV, qual seja, a nomeação, após aprovação 
pelo Senado Federal, de outros servidores, quando 
determinado em lei.

O que diz a Lei A lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que criou a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, em seu art. 53, § 1º?

“Art. 53. A Diretoria da ANTT será com-
posta por um Diretor-Geral e quatro Diretores 
e a Diretoria da ANTAQ será composta por um 
Diretor-Geral e dois Diretores.

§ 1o Os membros da Diretoria serão bra-
sileiros, de reputação ilibada, formação uni-
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versitária e elevado conceito no campo de 
especialidade dos cargos a serem exercidos, 
e serão nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea f do inciso III do art. 
52 da Constituição Federal.”

Associe-se aos dispositivos acima citados o art. 
52, III, f, da Constituição Federal, que diz:

“Art. 52. Compete privativamente ao Se-
nado Federal: 

(...)
III – aprovar, previamente, por voto se-

creto, após argüição pública, a escolha de:
(...)
f) titulares de outros cargos que a lei 

determinar.”
 Ou seja, os membros da Diretoria da ANTT, ne-

cessariamente, precisam passar pelo crivo dos Sena-
dores que, em argüição pública, irão prestar os escla-
recimentos necessários sobre assuntos pertinentes 
ao desempenho do cargo a ser ocupado.

Além do mais, a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre a gestão de recursos huma-
nos das Agências Reguladoras, estabelece, em seu 
art. 10, que “o regulamento de cada Agência discipli-
nará a substituição dos Conselheiros e Diretores em 
seus impedimentos ou afastamentos regulamentares 
ou ainda no período de vacância que anteceder a no-
meação de novo Conselheiro ou Diretor”.

Note-se que não há, na lei, nem nos Decretos, 
nenhuma menção sobre o prazo de duração dessa 
substituição, ou seja, ela não é transitória; a designa-
ção de servidor pelo Ministro de Estado para ocupar 
cargo de Diretor da agência pode, no limite, durar todo 
o período do mandato do cargo, que é de 4 anos, de 
acordo com o art. 8º, § 1º do Decreto nº 4.130, de 13 
de fevereiro de 2002.

Portanto, mais uma vez o governo fere disposi-
tivos constitucionais, usurpando competência que é 
privativa do Senado Federal e afrontando prerrogativa 
exclusiva dos Senadores da República. 

 Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nador Alvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 7.703, DE 20 DE MARÇO DE 2012

Altera o Decreto nº 4.130, de 13 de fe-
vereiro de 2002, que aprova o Regulamento 
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos Co-
missionados e dos Cargos Comissionados 

Técnicos da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres – ANTT. 

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea 
a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 
10 da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, 

Decreta: 
Art. 1o O art. 8o do Anexo I ao Decreto nº 4.130, 

de 13 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 8o  ...............................................................
....................................................................................  

§ 6º Durante o período de vacância de cargo de 
Diretor que impeça a existência de quórum para as 
deliberações da Diretoria, o Ministro de Estado dos 
Transportes poderá designar servidor do quadro de 
pessoal efetivo da ANTT como interino até a posse 
do novo membro da Diretoria.” (NR) 

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 
....................................................................................

DECRETO Nº 4.130, 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2002

Aprova o Regulamento e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos Comissionados 
e dos Cargos Comissionados Técnicos da 
Agência Nacional de Transportes Terres-
tres – ANTT, e dá outras providências.

 O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,

 Decreta:
(...)

CAPÍTULO III 
Da Direção E Nomeação

 Art. 8º A ANTT será dirigida por um Diretor-Geral 
e quatro Diretores.

 § 1º Os membros da Diretoria serão nomeados 
pelo Presidente da República, após aprovação pelo 
Senado Federal, para cumprir mandatos de quatro 
anos, não coincidentes, nos termos da alínea “f” do 
inciso III do art. 52 da Constituição Federal, admitida 
uma recondução.
....................................................................................

LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000.

Dispõe sobre a gestão de recursos humanos 
das Agências Reguladoras e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
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Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

(...)
Art. 10. O regulamento de cada Agência discipli-

nará a substituição dos Conselheiros e Diretores em 
seus impedimentos ou afastamentos regulamentares 
ou ainda no período de vacância que anteceder a no-
meação de novo Conselheiro ou Diretor.
....................................................................................

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Polí-
ticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamen-
to Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-
tes, e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
(...)

Seção V 
Da Estrutura Organizacional das Agências

(...)
Art. 53. A Diretoria da ANTT será composta por um 

Diretor-Geral e quatro Diretores e a Diretoria da ANTAQ 
será composta por um Diretor-Geral e dois Diretores.

§ 1o Os membros da Diretoria serão brasileiros, 
de reputação ilibada, formação universitária e eleva-
do conceito no campo de especialidade dos cargos a 
serem exercidos, e serão nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Cons-
tituição Federal.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

(...)
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

(...)
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-

deral:
(...)
III – aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição pública, a escolha de:

(...)
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
(...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 

da República:
VI – dispor, mediante decreto, sobre:(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

(...)
XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Fe-

deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, 
o Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do banco central e outros servidores, quando 
determinado em lei;

(...)
Parágrafo único. O Presidente da República po-

derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
-Geral da União, que observarão os limites traçados 
nas respectivas delegações.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias. É um tema 
crucial este. A instituição precisa ter posições a res-
peito dessa matéria para que se consiga o equilíbrio 
entre os Poderes.

O próximo orador inscrito é o Senador Valdir 
Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Ana Amélia, do Estado do Rio Grande do 
Sul, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, antes de iniciar 
a minha fala, cumprimentar e agradecer a presença do 
Deputado Júnior Coimbra do Estado do Tocantins, que 
é o Presidente do meu Partido, o PMDB, no Estado 
do Tocantins. E, já que vou fazer um pronunciamento 
sobre o aniversário do PMDB, queria cumprimentar, 
em nome do Deputado Federal Júnior Coimbra, do 
Estado do Tocantins, e do Senador Pedro Simon, nos-
so grande líder histórico, todos os peemedebistas do 
Congresso e do Brasil.
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O Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
completa, no próximo dia 24 de março, 46 anos de 
sua fundação.

Trata-se, é certo, de um marco importante na his-
tória da agremiação política que por mais tempo atuou 
ao longo de todo o período da República brasileira. De 
uma agremiação política que, como nenhuma outra, 
resume, na sua, a história da própria luta democrática 
travada contra a ditadura imposta pelo Golpe de 1964, 
A luta contra a extensa noite do arbítrio que, por 21 
longos anos, adiou os sonhos e as aspirações de li-
berdade de toda uma Nação.

As marcas deixadas por essa epopéia estão 
profundamente gravadas na alma emedebista, e não 
foram poucos os nossos correligionários que vieram a 
pagar pesado preço pela oposição que fazia o Partido 
a um regime que a queria apenas formal, decorativa 
e subserviente.

Pagaram esse preço, por exemplo, os Deputados 
Márcio Moreira Alves e Alencar Furtado, por ousarem 
exercer com dignidade o mandato popular que lhes 
conferiu a inequívoca vontade do eleitor, atestada nas 
urnas. E como eles, inúmeros outros membros da ver-
dadeira frente de resistência democrática caracterizou, 
na época, o MDB. Pagou, também, esse preço nosso 
eterno Presidente, o Deputado Ulysses Guimarães – 
cuja intrepidez será sempre recordada pelo modo altivo 
com que enfrentava os agentes da repressão, fossem 
eles ocupantes de posições ministeriais, fossem eles 
os cães que, por vezes, usavam, sem qualquer suces-
so, para tentar intimidá-lo.

Pagou esse preço, ainda, o Senador Teotônio Vi-
lela, um companheiro cuja exemplar integridade não 
pôde tolerar o arranjo situacionista que, por algum 
tempo tentou fazer funcionar em benefício de sua 
Alagoas natal. Coube a Teotônio Vilela demonstrar 
aos homens de bem que seu lugar era, de direito, na 
trincheira democrática. E foi ele o primeiro, por assim 
dizer, a escolher o certo em vez do conveniente, o ris-
co em vez do cálculo, e a tomar assento definitivo no 
carro daquele movimento que, maturado na forma de 
uma Aliança Democrática, iria mais tarde determinar 
o próprio futuro do Brasil.

Por último, pagou esse preço – junto, talvez, 
com o da própria vida! – o peemedebista símbolo do 
espírito de coragem sem bravata, de conciliação sem 
entrega e de verdadeiro engenho político característi-
co de nosso Partido, o Presidente Tancredo Neves. É 
sua candidatura o evento que articula o fim do período 
de exceção – num processo vitorioso de transição de-
mocrática cujo arremate e execução couberam àquele 
que hoje preside esta Casa, o Senador José Sarney, 
a quem por isso reverencio, cumprimento e saúdo.

Mas, certamente, valeu a pena, Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores. Todo esse esforço, toda essa 
doação cívica foi o que permitiu ao nosso Partido de-
flagrar, em conjunto com todas as forças vivas de nos-
sa sociedade, o processo de reencontro do Brasil com 
sua alma democrática.

Foi esse o fundamento que permitiu a negociação 
do projeto de anistia, passo decisivo para a pacifica-
ção nacional. Foi essa, também, a base – ancorada 
no maior movimento popular de toda a nossa história, 
a campanha das Diretas Já – que propiciou uma tran-
sição para a democracia exemplar e única em todo 
o mundo, coroada pela convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte e pela retomada das plenas ga-
rantias democráticas.

Foi um desafio para gigantes, mas eles de fato 
nunca faltaram no PMDB! Mesmo quando a hora era 
mais incerta. Mesmo quando riscos de toda sorte se 
multiplicavam, ameaçando a própria instituição partidá-
ria e os frágeis avanços a tão alto custo conquistados.

Por esse motivo, peemedebistas como Orestes 
Quércia, Franco Montoro, Dante de Oliveira e José 
Richa estarão para sempre inscritos na memória dos 
brasileiros, como inspiradores e alimentadores da tran-
sição do autoritarismo para a liberdade. E, além deles, 
nomes como os de Fernando Henrique Cardoso, Pe-
dro Simon e Jarbas Vasconcelos, Paes de Andrade e 
tantos outros – que continuam contribuindo vigorosa-
mente para que o processo de aperfeiçoamento de-
mocrático cada vez mais avance, para bem do Brasil 
e dos brasileiros.

Não poderia deixar de me referir, por fim, aos 
grandes nomes que abrilhantaram o quadro de líderes 
do PMDB, nos Estados e nas regiões do Brasil.

A todos eles, Senador Sérgio Souza, do querido 
Estado do Paraná, homenageio na figura de um valo-
roso companheiro de lutas que encontrei no Estado 
de Rondônia, o meu Estado, unidade federativa que 
tenho a honra e o orgulho de representar, nesta Casa. 
Refiro-me, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Jerônimo Santana, Governador do Estado de 1987 
a 1991, liderança com quem colaborei, tanto na con-
dição de Prefeito de Rolim de Moura, quanto na de 
Diretor-Geral do DER estadual. Foi ele, de fato, digna 
encarnação rondoniense das mais nobres tradições 
do PMDB e um homem público que neste espaço faço 
questão de enaltecer e honrar.

Srª Presidente; Srªs e Srs. Senadores, o PMDB 
tem história, mas o PMDB também tem um presente 
dinâmico e bem-sucedido! Prova disso é, quando nada, 
o número de seus afiliados que em outubro último ul-
trapassava a casa dos dois milhões e quatrocentas 
mil pessoas. Ou, também, a sua imensa capilaridade, 
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traduzida na forma de diretórios instalados em todo o 
Brasil. São 5.172 diretórios municipais; 1.175 Prefeitos, 
que administram prefeituras em todo o Brasil – eleitos 
pela legenda –, com o apoio de quase 8.500 vereado-
res. Ou, ainda, sua força nos Estados brasileiros: cinco 
Governadores, seis Vice-Governadores a partir de uma 
base própria dos quais governa a partir de uma base 
própria de 150 Deputados Estaduais, aproximadamen-
te. Ou, por fim, a robusta expressividade do Partido no 
âmbito federal, do que são exemplo as suas bancadas 
compostas por cerca de 80 Deputados Federais e 21 
Senadores, e o mandato da Vice-Presidência da Re-
pública, prestigiosa função ocupada pelo Presidente, 
licenciado de nossa Comissão Executiva Nacional, o 
Presidente Michel Temer.

Por isso, me congratulo com o Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, o PMDB, pelo trans-
curso dos 46 anos de sua fundação – e vejo aqui no 
Plenário um de seus fundadores, Senador Pedro Si-
mon. Um partido político que protagonizou uma das 
mais bem-sucedidas transições democráticas de que 
se tem notícia. Um partido que, além disso, soube – 
no âmbito da disputa democrática – se manter grande 
no propósito de bem servir ao Brasil. Um partido que 
é “o partido do Brasil” e a agremiação que mais tem 
representado, nos últimos 20 anos, o fiel da balança 
da governabilidade, o ponto certo de equilíbrio dos 
interesses nacionais e, por isso, o fiel retrato político 
do povo brasileiro.

Era essa a homenagem, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores; senhoras e senhores ouvintes da 
Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, que 
eu queria fazer neste momento ao meu Partido, cuja 
presidência nacional tenho a honra de presidir nesse 
momento. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Valdir Raupp, a Mesa endossa as defe-
rências e homenagens ao PMDB, um partido que tem 
contribuído muito não só para a redemocratização, mas 
para a construção de uma história verdadeiramente 
democrática em nosso País.

Cumprimentos pelo pronunciamento, e a Mesa 
endossa as homenagens.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Como líder 
do PP... Filho de Dadá.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sim, senhor. Está aqui inscrito o Senador Magno 
Malta. Eu ia chamá-lo pela liderança do PR.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela Liderança. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora 
Ana Amélia; Srªs e Srs. Senadores; aqueles que nos 
veem e nos ouvem pelos meios de comunicação desta 

Casa, como a Rádio Senado e a TV Senado, eu gos-
taria de fazer um registro muito importante.

Achei que a pessoa que estava no Cafezinho 
fosse entrar aqui junto comigo. Eu estava no Cafezi-
nho com duas pessoas muito importantes. Se alguém 
puder chamá-las para mim, eu agradeço.

Filho é dádiva de Deus. Criar filho é um privilé-
gio. Tenho três lindas filhas, minha Presidente: Magda, 
Magna Karla e Jaslini, que é filha do coração. Sou pai 
adotivo. Depois de conhecer Deus, o maior de todos 
os privilégios é adotar. Essas crianças têm 30% a mais 
de açúcar do que qualquer outra criança. Quem ado-
ta pensando que fez o bem a uma criança se engana 
redondamente. Aqueles que adotam descobrem que 
a criança faz um grande bem a eles. As pessoas que 
adotaram, Senador Jorge Viana, são exatamente aque-
las que descobriram que o coração tem útero. A ado-
ção é a única chance que um homem tem de dar à luz.

Está ali minha filha Magda, minha filha mais velha, 
a primogênita. Ela está sentada de frente para mim. É 
a minha primeira filha, de quem tenho muito orgulho 
por toda uma história de vida. Tive a oportunidade de 
lavar fralda, de ensinar a dar os primeiros passos, de 
ensinar a comer. Ela andava muito comigo. Ela apren-
deu a falar muito cedo, com sete meses. Com um ano, 
ela ainda não tinha dentes, mas o seu vocabulário era 
completo. Eu podia conversar com uma criança de um 
ano, que assustava as pessoas aonde chegava, pois, 
sem ter um dente, falava tudo. E cresceu uma filha 
maravilhosa, amando a Deus. É o legado que posso 
deixar, no máximo, porque empreendemos a nossa 
vida de maneira a ajudar os outros. Ensinei à minha 
filha a amar a Deus e lhe dei estudo. Ela é absoluta-
mente dedicada e inteligente e, ao longo da sua vida, 
já na vida adulta, tem se colocado à disposição de 
uma causa que a senhora gosta tanto também, que é 
a causa da recuperação dos drogados.

Quando Magda nasceu, já havia drogados em 
minha casa, e ela vivia, pequenininha, nos braços dos 
drogados. Hoje, ela é uma das obreiras da instituição. 
Toda quarta-feira, é ela que faz, na nossa instituição, 
a reunião de tratamento de caráter, que chamamos 
de cura interior. Hoje, tem 27 anos de idade a minha 
primogênita, de quem tenho muito orgulho, muito or-
gulho mesmo.

Abraçando minha filha, relembro a dor dessas 
famílias que têm filhos drogados, mas, abraçando mi-
nha filha, quero lembrar a essas pessoas que há es-
perança, que há saída, sim, e que basta tão somente 
confiar. Abraçando minha filha, quero estimular as 
pessoas neste País que nos ouvem a dedicar a vida 
em favor de outras pessoas, a abrir a porta da casa, a 
dividir o pão, a dividir o colchão de casa. Esse é o mais 
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nobre de todos os gestos. Não basta somente buscar 
no Poder Público a resolução dos problemas, a saída 
para esse grande alastramento de drogas neste País. 
Que nós cumpramos o nosso papel!

Então, como é um exercício a vida que nós faze-
mos, quero abraçá-la e dizer do orgulho muito grande 
que tenho, até porque ela se parece muito comigo. 
Quando ela chega a algum ambiente, antes que alguém 
pergunte alguma coisa, o sujeito já começa a identifi-
cá-la pela fisionomia. Assim, inverte para o meu lado, 
porque as pessoas normalmente falam comigo: “A sua 
filha é muito bonita e parece muito com você”. A mes-
ma pessoa que diz que sou feio muda a frase depois.

Então, fico muito feliz de minha filha estar ali, 
sentada ao lado de uma grande amiga, nossa amiga 
Gilmelândia, um nome da música do Brasil, a estron-
dosa Gilmelândia, esse vulcão em cima de um trio 
elétrico, a nossa Gil da Banda Beijo, que faz o Brasil 
balançar por onde passa. Tenho muito orgulho de tê-la 
aqui. Ela é uma amiga especial minha e das minhas 
filhas, é uma pessoa de Deus e respeita e ama pai e 
mãe. Gil, de maneira muito especial, cuida da sua mãe, 
que, hoje, está em cima de uma cama. Ela é uma filha 
zelosa e cuidadosa. Quem vê esse vulcão na televi-
são, em cima de um trio elétrico, não pode imaginar 
as coisas que eu estou falando aqui.

Fico muito honrado, Gil, com sua presença aqui, 
hoje, à tarde, no Senado da República, e fico muito 
honrado por minha filha estar ao seu lado. Você é uma 
excelente companhia, pelo seu caráter, pela sua vida 
e pelo talento assombroso que você tem. Pouca gen-
te, neste País, tem a sua voz, a sua competência e a 
sua energia. Quem faz um show de duas horas, de 
duas horas e meia, sem parar – e não estou falando 
de carnaval, em que são dez dias sem parar, não são 
horas –, realmente, é uma pessoa especial. Então, 
sinta-se abraçada em nome do Senado da Repúbli-
ca, em nome do povo do Brasil, por ser essa artista 
especial que você é.

Minha filha Magda é artista gospel também. Eu 
queria lembrar isso. Ela começou a tocar pandeiro com 
sete anos de idade. Ela toca percussão e é produtora. 
Toca muito bem, é baterista. Tenho muito orgulho disso. 
Quando ela começou a tocar pandeiro, com sete anos, 
eu queria que ela aprendesse a tocar piano e violino, 
mas ela queria tocar pandeiro, surdo, atabaque. Ela 
queria batucar e batucar, e eu queria que ela gostasse 
de violino, mas essa não era a praia dela. Realmente, 
ela cresceu tocando percussão e, graças a Deus, sabe 
tudo e é uma pessoa absolutamente especial.

Falando em violência, falando em drogas neste 
País, quero louvar a atitude da Câmara dos Deputa-
dos, ontem, quando inviabilizou a votação do Estatuto 

da Copa, do projeto que trata das questões envolven-
do a Copa. Todos têm o mesmo discurso, o discurso 
coerente, para poder combater e enfrentar, Senadora 
Ana Amélia, o incoerente.

Neste País, o SUS faz relatórios enormes. Ma-
guinha e Gil, o relatório do SUS, do nosso querido Mi-
nistro Padilha, diz que milhares de pessoas – você vai 
ao Garibaldi, que é o Ministro da Previdência – estão 
encostadas, vilipendiadas, com cirrose ou com qual-
quer outro tipo de doença advinda do álcool. Benefí-
cios são pagos a pessoas que estão encostadas ou 
aposentadas por conta do álcool. Pessoas internadas 
ocupam os leitos dos hospitais, que estão abarrotados 
no Brasil, por causa do álcool.

Há violência no trânsito, e não se conseguiu esta-
bilizar, definitivamente, a Lei Seca no Brasil. Nas blitze 
que são feitas, centenas de pessoas são vistoriadas, e, 
de cada dez, nove estão alcoolizadas. O Sarah Kubits-
check está lotado de pessoas, principalmente jovens, 
paraplégicas e tetraplégicas, aprendendo alguma coi-
sa para ter qualidade de vida. A célula nervosa morta 
não se recompõe. Uma vez paraplégico, para sempre 
paraplégico; uma vez tetraplégico, para sempre tetra-
plégico. Quem sabe, daqui a alguns anos, com o ad-
vento das pesquisas sobre as células-troncos, essas 
pessoas estejam de pé, mas hoje isso não é possí-
vel! E a maioria absoluta, Senador Pedro Simon, é de 
acidente por causa de bebida alcoólica! Há crianças 
paraplégicas ou tetraplégicas pelo fato de terem sido 
atropeladas na porta da escola.

Há mortes no trânsito, pessoas atirando no trân-
sito. Ontem mesmo, um caminhoneiro fazia uma cur-
va, e, atrás dele, havia um policial em um carro me-
nor. Simplesmente, o policial atravessou na frente 
do caminhão, ele foi explicar o porquê da curva sem 
violência e já levou um tiro na boca, porque um deles 
estava alcoolizado.

Faz-se o teste do bafômetro. E, para nós, o am-
biente é muito triste, porque até autoridade se recusa 
a fazer esse teste.

O problema do Brasil não é crack, não é cocaína; 
o problema do Brasil é bebida alcoólica. Aí estão os 
números. É uma sociedade absolutamente hipócrita, 
que se alcooliza; é uma sociedade de bêbados. Se há 
festa religiosa, há bebida alcoólica. Se uma criança 
faz um ano, na festa há bebida alcoólica. Na festa de 
quinze anos de uma menina debutante, há bebida al-
coólica. Na inauguração de uma empresa, há bebida 
alcoólica. No final de ano nas empresas e nas festas 
familiares, há bebida alcoólica. No fim de ano, se há 
festa no Senado, há bebida alcoólica! E estamos tra-
balhando para resolvermos o problema do crack. Ma-
mãe, acuda-me! É tudo brincadeira! É tudo brincadeira, 
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porque falta autoridade moral nessa questão. “Faça o 
que mando, mas não faça o que faço”, não é por aí 
que vamos chegar a algum lugar!

Aí se fazem grandes campanhas. Grandes mon-
tantes de dinheiro são investidos em campanhas publi-
citárias e são pagos a marqueteiros, para estes criarem 
campanhas contra o álcool, tratarem da Lei Seca, divul-
garem a Lei Seca. Toda a Polícia Rodoviária Federal é 
mobilizada para pegar motoristas bêbados na estrada, 
mas vem a Fifa e dá uma ordem para o Brasil: “Nós 
queremos vender bebidas alcoólicas nos estádios”. 
Aí o Governo diz: “O Governo assumiu esse compro-
misso”. Esse é o mesmo Governo que paga pessoas 
aposentadas, encostadas, montantes da Previdência 
por causa de bebida alcoólica; é o mesmo Governo 
que investe em campanhas publicitárias, que gasta o 
dinheiro do contribuinte para tirar o bêbado das estra-
das e das ruas, para evitar os acidentes, as mortes; 
é o mesmo Governo que põe dinheiro no SUS para 
internar pessoas com problema de cirrose e com pro-
blemas cardíacos e neurológicos por conta da bebida 
alcoólica. São pessoas que têm coma alcoólico, que 
têm diabetes alcoólico. Essas pessoas, de uma forma 
ou de outra, ocupam espaço nos hospitais. Aí se recla-
ma que falta dinheiro na saúde, e se põe dinheiro para 
tratar esse tipo de coisa. Mas o mesmo Governo, de 
forma contraditória, manda uma lei que envolve liberar 
bebida alcoólica nos estádios de futebol.

Quem sabe essa seja uma coisa boa, para que 
possamos ver uma cena mais quente, porque nunca 
vimos na televisão do Brasil torcedor brigando. Nós 
nunca vimos isso aqui! Nunca vi torcedor batendo no 
outro, enfrentando a polícia. Nunca vi torcedor sendo 
enfrentado pela polícia, apanhando e batendo. Nun-
ca vi torcedor morrer ao vivo. Tudo nós já vimos. E o 
Governo, agora, manda liberar bebida alcoólica, para 
contemplar os fabricantes, o mercado financeiro, os 
milionários que estão preocupados com seus heli-
cópteros, com suas coberturas, não com o bem-estar 
das pessoas.

O Governo, pior do que isso, curva-se à impo-
sição da Fifa, que manda para cá um mal-educado 
que destrata o País, que desrespeita todos nós. Um 
boca suja vem aqui e diz que o Brasil precisa tomar 
um chute na bunda, e o Presidente da Fifa vem aqui e 
diz: “Não, quem vai continuar é ele”. E acabou. A diplo-
macia brasileira baixa a cabeça. Os Ministros baixam 
a cabeça. E aí se vê o Líder do Governo na Câmara, 
Arlindo Chinaglia, por quem tenho muito respeito, dar 
uma entrevista e dizer: “Houve uma reunião agora, e a 
base do Governo decidiu que vai apoiar o projeto com 
a venda de bebida nos estádios”.

Ô Arlindo Chinaglia, tudo o que falei aqui você 
nunca viu? Você não sabe de nenhuma criança que 
foi atingida por um motorista bêbado em algum lugar? 
Você conhece alguém que ficou viúvo ou alguém que 
é órfão porque o pai morreu por conta de álcool? Você 
não sabe nada das bebidas alcoólicas no Brasil? Você 
não sabe nada dos dados do SUS? Desculpe-me, mas 
você foi Presidente da Câmara. É um Deputado escola-
do, bem preparado, líder de governo. É só ligar para o 
seu amigo Padilha, do PT, que é Ministro, e perguntar 
a ele sobre os números. Ligue para o Garibaldi Alves 
e pergunte sobre os números, sobre o que a previdên-
cia gasta com pessoas encostadas, aposentadas, por 
conta de bebida alcoólica.

Agora, vocês querem empurrar goela abaixo um 
projeto desses por imposição do Sr. Presidente da Fifa! 
Quem é o Sr. Presidente da Fifa, para que eu possa 
respeitá-lo ou para que uma Nação de 200 milhões de 
pessoas que pagam impostos e que nunca pediram 
um favor para esse cidadão tenha de se encolher e se 
afrouxar num momento como este?

Peço a Deus que haja lucidez e sensibilidade da 
parte dos Deputados Federais deste País, para que 
saiam da situação de dizer “não, nós precisamos votar, 
porque somos base do Governo”. Quando o cara é base 
do Governo, pressupõe-se dizer que ele é cego, surdo 
e doido. Tudo que vem de lá ele tem de fazer. É por isso 
que, com esta base aqui, com os sete Senadores do 
Senado, quando você se afasta da base, você começa 
a dizer assim: “Abri meus olhos, abri meus ouvidos”. 
Eu não falo em oposição por ser oposição, até porque 
é indigno fazer biquinho porque não ganhou presen-
te. Isso é indigno. É preciso ser crítico. O que é bom é 
bom. O que não presta não presta. Pronto! É preciso 
ficar de olhos e ouvidos abertos! E, quando você dei-
xa a base, você diz: “Deixei de ser cego, deixei de ser 
surdo, deixei de ser burro”.

Se esse projeto passar na Câmara, Senadora Ana 
Amélia, aqui, no Senado, ele não terá futuro, porque 
aqui estamos mobilizados.

Ana Amélia, Senadora do Rio Grande do Sul, 
jornalista laureada, estou falando tudo isso aqui, e a 
senhora está olhando para mim. E, para mim, a sua 
cabeça está viajando. Há gente com cadeira de roda e 
sem cadeira de roda atingida por um bêbado; há gente 
que morreu no trânsito por causa de álcool. Quantos 
casos desses a senhora já cobriu? Tenho a certeza de 
que voto como o meu e o seu eles não terão, porque 
aí estaremos nos respeitando e respeitando o povo 
do nosso País.

Parabéns à Câmara, pelo ocorrido de ontem! “Não, 
a base se rebelou.” É dito isso como se fosse um filho 
que bateu no pai e espancou a mãe. É dito isso com 
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sentimento de dor, Pedro Simon. Eles se rebelaram? 
Não! Tiveram um momento de lucidez, raciocinaram e 
fizeram a mesma leitura. Eu não inventei a roda, não! 
Esta minha leitura todo mundo faz. E não votaram. E 
que continuem esticando, não votando, até que esse 
artigo infame seja retirado do texto e que, nos estádios 
de futebol, só se beba água.

Quem não sabe para onde vai o teor alcoólico? 
Uma lata de cerveja tem que teor alcoólico? Duas la-
tas quanto têm de teor alcoólico? E três latas? O teor 
alcoólico de três latas de cerveja é de meio copo de 
cachaça. Quando o cara bebe três latas de cerveja é 
como se tivesse bebido meio copo de cachaça. E esse 
teor alcoólico vai para o sistema nervoso central, de-
sestabilizando, emocional e psicologicamente, um in-
divíduo que está com a adrenalina alterada por conta 
do ambiente do jogo de futebol. Ele é capaz de agredir, 
de quebrar, de matar e de morrer sem ver. Nós vamos 
permitir isso num País altamente violento? Não, não 
vamos permitir isso.

Por isso, quero parabenizar a Câmara, quero 
parabenizar os Deputados. Não é coisa de confissão 
religiosa, não. Como tentam polarizar sempre com os 
evangélicos, quero dizer que isso não é coisa de crente, 
não. É coisa de espírita, de budista, de hinduísta, de 
ateu, de católico. É coisa de quem ama a vida e sabe 
o que são as drogas no Brasil. E bebida alcoólica é 
droga. É droga cigarro, nicotina, alcatrão. Bebida alco-
ólica é droga! Igualmente, é droga a cocaína, o crack. 
Umas estão na legalidade, outras estão na ilegalidade. 
Sabemos que as drogas no Brasil constituem o adubo 
da violência. E, para que possamos reduzir a violên-
cia, precisamos tomar providência com as drogas, as 
chamadas legais e as chamadas ilegais, porque nin-
guém vai para a droga ilegal antes de ter conhecido 
as drogas que estão na legalidade.

Por isso, parabenizo a Câmara. Ajudei, trabalhei, 
conscientizei muita gente. Vou continuar trabalhando. 
Peço às pessoas que me veem e que têm Internet em 
casa que mandem e-mail aos Srs. Deputados. Peço 
àqueles que estão nas redes sociais, no Facebook, no 
Orkut, no Twitter, que mandem mensagem, que façam 
uma grande rede contra a bebida alcoólica nos estádios, 
que entrem no Twitter da Presidente, do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Justiça.

Uma coisa boa – não sei se foi a Fifa ou a CBF 
que proporcionou isto ou se foi por autodeliberação 
– foi a saída de Ricardo Teixeira. Vai ser um mal a 
menos na Copa. Seriam dois grandes males: ele no 
comando da CBF e bebida alcoólica. Se um foi tirado, 
vamos tirar o outro. Isso não vai resolver, mas vai mi-
nimizar o problema.

Obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta. Na verdade, 
esse é um tema altamente explosivo, e a Casa vai tomar 
a decisão que a população brasileira aguarda, como 
bem explanou V. Exª, que expôs os riscos de todos os 
aspectos relacionados ao consumo excessivo de be-
bida alcoólica e seus impactos no trânsito.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, 
a imprensa tem debatido a criação da comissão dos 
notáveis pelo Presidente Sarney para criar um novo 
pacto federativo e uma série de questões da maior 
importância que estamos analisando.

Acho que o Presidente foi muito feliz na escolha 
dos nomes, principalmente na escolha do Presidente, 
um extraordinário e brilhante homem público, o Minis-
tro Jobim. 

Não sei, não analisei, mas os jornalistas querem 
saber se está no Regimento que é atribuição do Presi-
dente fazer uma indicação dessas, ele criar a comissão 
e ele indicar os nomes. Ou se deveria passar pelo Ple-
nário a criação da comissão e a indicação dos nomes. 
Não sei. Mas faço uma sugestão ao Plenário para que 
se peça ao Presidente que junte a essa comissão al-
guns Senadores que sejam indicados suplentes dos 
titulares ou assessores dos titulares, para poderem 
assistir, participar, debater e conhecer as matérias que 
depois virão a debate na comissão. 

Acho que não é demais pedir que os Senadores 
sejam escolhidos... cada notável que vai ocupar um 
cargo tenha um Senador como seu respectivo suplen-
te. Seria uma forma de o Senado participar e tomar 
conhecimento das matérias.

Em segundo lugar, Srª Presidente, venho aqui 
para discutir as manchetes de todos os jornais de hoje. 
Primeiro foi aqui no Senado, onde fui testemunha de 
que a rejeição do ilustre cidadão para presidente de 
uma entidade – pelo menos a votação feita por alguns 
dos parlamentares aconteceu porque se entendia que 
o cidadão não era a pessoa indicada, principalmente 
tendo em vista um relatório do Tribunal de Contas en-
volvendo sua atividade.

Mas a imprensa publica que foi uma retaliação 
do Senado às atitudes da Presidenta, principalmente 
ontem na Câmara dos Deputados, em relação à deci-
são da Presidenta em mudar seus líderes. A decisão 
da Presidenta de mudar os líderes teria levado a não 
votação da chamada Lei da Copa e, por outro lado, 
a bancada ruralista teria exigido a votação imediata 
do projeto do Código Florestal. A chamada bancada 
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ruralista estaria encontrando votos suficientes para 
derrotar o substitutivo apresentado pelo Senado em 
determinados pontos e ficar com o projeto da Câmara, 
que seria mais simpático aos componentes ruralistas 
da Câmara e do Senado,

Eu não sei. Eu tenho tido muito respeito pelas 
decisões da Presidente da República. Não é o ideal o 
que estamos vivendo. Estamos vivendo o bojo de uma 
crise mundial que aponta também para o nosso País, 
e acho que o Brasil está se saindo relativamente bem. 

Falei, desta tribuna, que a reportagem do Fan-
tástico sobre corrupção na saúde do Rio de Janeiro 
foi um trabalho que merece...E acho que vai ganhar. 
No fim do ano, quando falarem nos melhores traba-
lhos sobre isto, sobre aquilo, eu acho que a reporta-
gem da TV Globo vai ganhar uma distinção especial, 
pela competência, pela capacidade com que a coisa 
foi feita. Dificilmente haverá no jornalismo investigativo, 
em qualquer outro lugar do mundo, um trabalho que 
corresponda tanto à realidade e tenha deixado a nu a 
realidade, como essa reportagem. 

É verdade que eu me preocupo, porque, se não 
dermos continuidade, o resultado desse trabalho será 
cadeia para o jornalista e demissão para o diretor do 
hospital. Aliás, já há jurista dizendo que aquilo não vale 
nada: que aquele trabalho era baseado em coisas fal-
sas, que não havia a realidade do fato anunciado ali, 
que era tudo de mentirinha, não era funcionário. Não 
havia compra real; o trabalho não serve como prova, 
mas foi um grande trabalho. 

Eu já disse e repito desta tribuna: aquele traba-
lho abordou os penduricalhos, a raia miúda, que são 
as compras de um hospital, contratação de serviços 
de um hospital. 

O que houve nas privatizações? A Vale do Rio 
Doce foi privatizada por US$3 bilhões, dinheiro em-
prestado pelo BNDES. Hoje, ela vale quase US$300 
bilhões. E as outras? E esses contratos de empreiteiras, 
e essas estradas, e esses trens-bala, e não sei mais 
o que, que são feitos por aí? Botem mais seis zeros 
naquilo que o Jornal Nacional publicou com relação 
ao hospital do Rio de Janeiro. Mas aquilo é um retrato.

A corrupção está tão bem organizada no Brasil 
que há até a ética dos corruptos. “Na nossa ética – diz 
a moça – na nossa corrupção, tem uma ética, e a ética 
é esta. Palavra dada é palavra dada. Se estou dizendo 
que é 15%, é 15%. Pode ficar tranquilo que é 15%. Não 
te preocupa. Tu vai receber em casa. Não vai receber 
num pacote de dinheiro. Vai receber em uma caixa de 
uísque, ou vai receber em uma caixa assim, mas tu 
vai receber em casa”. 

Ela falou com uma convicção! Há muito tempo 
eu não via alguém falar em ética com tanta convicção 

como falou aquela senhora no programa de televisão. 
É uma organização e existe. 

Não consigo entender, Senhora Presidenta da 
República! O Diretor do hospital diz: “O que querem? 
Eu sei todos os homens, eu sei as empresas, eu sei 
onde é que estão, eu sei por onde entram, eu sei o 
endereço, eu sei tudo! Eu só não sou político. Eu só 
não posso ir lá prender”. Isso disse o diretor do hospi-
tal. Isso disse o diretor do hospital! 

Essa é a realidade que nós estamos vivendo. É 
muito triste o momento em que estamos vivendo. 

Eu ouvi o Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, 
falar aqui com relação às indicações. Falou, inclusive, 
nas medidas provisórias. Vejam o escândalo! Onde 
está o Executivo está o Congresso. Sabem quando é 
que o Congresso vai mudar a Constituição para alterar 
as medidas provisórias? Quando o Sargento Garcia 
prender o Zorro. Nunca! 

A coisa já está armada. O Governo manda a me-
dida provisória. Lá em cima falam: medida provisória nº 
60 mil para não se o que. Mas, na medida provisória, 
há mais 30 artigos para coisas que não têm nada a 
ver com o que foi apresentado; e que levam para dois 
bilhões, três bilhões. Aumenta ao infinito. Chega na Câ-
mara, já há o grupo que está lá encarregado com as 
medidas que vão colocar de contrabando na medida 
provisória. Dizem que há um Deputado especial que 
é profissional, é o que coordena essa questão. Então, 
vem a medida provisória, metem o contrabando para a, 
para b ou para c, e aí é uma maravilha. Não tem veto, 
não anda, não sei o que, tem de ser votado. Então, 
quando vem uma medida provisória, uma por dia, esse 
grupo de Parlamentares bate palmas, porque aprovam 
a medida provisória e aprovam o contrabando deles. 

Dizem que a Presidente vai tomar medidas. Pode 
ser, com todo respeito aos meus colegas Parlamentares. 
A demissão de um Ministro e a imposição de outro, à 
revelia do que pensa a Presidente, não me parece que 
seja tarefa de um país democrático. Um partido sair do 
Governo, em que o ministro é do partido, mas não é o 
que o partido quer, e exigir alguém desse partido – aí 
fica; se não, sai fora... 

Está certo que governabilidade é importante; está 
certo que fazer parte do Governo, da Oposição, é im-
portante, mas vamos inventar um motivo mais signifi-
cativo, que tenha um princípio de ética, de seriedade.

Outro dia, eu estive nesta tribuna e li o ministério 
do Presidente João Goulart quando ele foi derrubado. 
E, do ministério do Dr. João Goulart, quando ele foi 
derrubado, nenhum esteve envolvido em corrupção. 
Muitos foram cassados. Darcy...

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Pedro Simon, apenas para fazer uma 
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saudação ao nosso querido colega Senador, Ministro 
da Previdência, Garibaldi Alves, que visita este plená-
rio, ouvindo V. Exª com atenção.

Desculpe-me a interrupção, mas merecida, por-
que é um Parlamentar a quem queremos muito bem.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E 
já lhe aviso que ele vai estar em Porto Alegre, em En-
cantado e em Bom Retiro do Sul, onde seu auxiliar, 
inclusive, inaugurará, junto com S. Exª, em Encantado.

V. Exª, que está sempre lá, vai estar presente, 
tenho certeza. 

Um abraço ao Senador Garibaldi. Muita gente já 
olha para ele, vendo-o novamente na Presidência do 
Senado. Seria positivo.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Ele que devolveu uma medida provisória.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É. 
Seria positivo.

Eu lhes digo com toda sinceridade: a Presiden-
te Dilma ainda não deu a linha real do seu Governo. 
Hoje, está provado que o Ministério com que ela as-
sumiu... O Lula estava muito apaixonado por ganhar 
a eleição. Nisso ele estava certo. Foi um esquema tão 
bem preparado que deu tudo certo, mas não era o 
ideal. Compara aquele ministério, repito, com o que 
João Goulart tinha quando caiu, quando foi derrubado 
por corrupção, por implantação do comunismo que ele 
queria e não sei mais tantas bobagens que inventa-
ram. Nenhum foi processado. Muitos foram cassados. 
Darcy Ribeiro, nosso colega daqui, foi cassado. Não 
havia uma vírgula contra ele. Waldir Pires foi cassado. 
Não havia uma vírgula contra ele. Almino Afonso foi 
cassado. Não havia uma vírgula contra ele. Mas eram 
nomes de projeção nacional, que tinham biografia, que 
tinham história. Não era indicação nem de a, nem de 
b, nem do PTB, nem do Brizola. Tinham biografia e 
tinham história. 

Hoje, uma Presidente com 50 e tantos milhões de 
votos, com uma força partidária enorme de apoio, que 
podia fazer um ministério composto dos melhores e dos 
mais competentes de cada partido, atem-se à indicação 
de fulano, à indicação de beltrano, e lá aparece uma 
bancada do Senado. O PMDB está exigindo a indica-
ção do fulano. Nunca se reuniu a Bancada do PMDB. 
Eu digo aqui, Presidente Dilma: nunca a Bancada do 
PMDB se reuniu para indicar nenhum Ministro, nenhum 
cargo de segundo, nem de terceiro escalão, embora a 
Liderança da bancada tenha ido lá, indicar a, b ou c. 

Não sei! O Lobão é Ministro das Minas e Ener-
gia. Ilustre Senador, brilhante, competente. Não há o 
que discutir, mas nunca a Bancada do PMDB se reu-
niu para discutir: “Nós indicamos o Senador Lobão”. 
Nunca! Nem ele, nem ninguém. 

Se a Presidente pegasse numa mão o ministério 
com o qual ela assumiu a Presidência da República e, 
em outra mão, o Ministério do Sr. João Goulart, quando 
ele foi cassado, quando ele foi deposto, melhor dito, 
ela poderia ver a diferença. Um, Darcy Ribeiro, entre 
os notáveis; outro... Não vou dar. Mas peguem os no-
mes e vocês vão dar. Metade se dá como referência, 
e não deviam estar lá. 

A Presidente foi uma grande Chefe da Casa Civil. 
Foi. Foi uma grande Ministra de Minas e Energia. Foi. 
Foi uma grande Secretária da Fazenda da Prefeitura 
de Porto Alegre. Foi. Foi uma grande Secretária de 
Minas e Energia do Governo Colares e do Governo 
Olívio Dutra. Foi. Hoje, não é por nada que ela tem 
essa credibilidade toda. Ninguém com um ano e meio 
de Governo, um ano e três meses de Governo, nem o 
Lula, nem o Fernando Henrique, nem ninguém teve o 
prestígio que ela teve até agora. E é merecido. 

Mas, se nós formos analisar o ritmo de Governo 
que esperávamos dela, não é o que está acontecen-
do. De certa forma, parece que falta a Dilma da Dilma. 
Quer dizer, havia a Dilma do Lula, que era a Dilma; mas 
não há alguém igual a Dilma para coordenar como ela 
coordenava. É aí que todo mundo diz: lá, a Dilma podia 
tocar, porque – parece piada, mas é mais ou menos 
isto – o Lula estava na retaguarda, garantindo. Como 
Presidente, ele tinha o jogo de cintura político de levar 
as coisas. Então, ela tocava administrativamente, fazia, 
agia, debatia, analisava, coisa que com todo carinho e 
com todo respeito a atual Chefe da Casa Civil não tem 
condições de fazer, porque não há ninguém atrás dela. 

Então, nós estamos aí. Uma hora, o Líder do 
PMDB lá na Câmara bate na mesa e diz: “Eu duvido 
que a Presidenta mexa em tal lugar. Eu a desafio a 
fazer isso, porque a Bancada do PMDB se revolta”.

Até vamos fazer justiça. A Presidente fez...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON(Bloco/PMDB – RS) – ... é 
verdade. Em troca de tirar a Presidente, colocou outro 
indicado por ele. (Fora do microfone.)

Está tão cheio, tanta gente na fila, não é, Pre-
sidente?

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os demais oradores inscritos estão com viagem 
marcada, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
que a fila está tão grande, a Casa está tão lotada que 
entendo a preocupação de V. Exª.

É verdade que saiu o que o líder não queria que 
saísse, mas ele teve a prioridade para indicar o substi-
tuto. Então, o Vice-Presidente disse para ele: “Escolhe 
o que tu queres. Berra e faz o desafio. Ele vai sair de 
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qualquer jeito, e não bota ninguém, ou fica quietinho, 
fecha a boca; ele sai, e tu botas o outro”. E aí foi feito 
o acordo. 

Não dá para governar assim! A Presidente tem 
que ter chance de governar, tendo em vista o bem 
comum. 

É triste. Olha, eu tenho o maior respeito pela Pre-
sidência, pela Vice-Presidência, pelos líderes de todos 
os partidos. Mas houve uma época em que ser presi-
dente e ser líder não era isso, não. Não era isso. A coisa 
era bem diferente. Hoje é um troca-troca permanente. 

A imprensa noticia que o Governo pretende mu-
dar, e o novo líder inclusive anuncia, numa conversa 
muito importante que teve com o Presidente Lula, que 
ele dá força para que isso aconteça. Que bom que o 
Presidente Lula pensa assim! 

Eu tive a felicidade...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
de abraçá-lo antes de ele sair do hospital da primeira 
vez. (Fora do microfone.)

Eu fiquei emocionado, em primeiro lugar, com o 
afeto e o carinho que eu vi da sua esposa com ele. É 
algo que realmente chama a atenção. Não é presiden-
te, é ex-presidente, doente, com câncer no hospital. 
Mas aquele afeto que eu senti... E, em segundo lugar, 
a força do presidente em querer acertar. A voz ainda 
um pouco embargada, mas a disposição que ele tem 
de levar adiante. Deus realmente dará forças a ele, e 
o Brasil muito precisa dele, principalmente porque está 
provado que para a nossa Presidente e para o nosso 
País é muito importante....

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
que Lula tenha condições de ajudar, tenha condições 
de ajudar, para que ela faça o que é preciso que ela 
faça, para que ela faça o que é necessário que ela faça. 

Talvez a Presidenta, talvez a Presidenta ...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Simon, eu ficaria aqui a noite inteira 
ouvindo V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A 
noite inteira eu sei que V. Exª não ficaria. Está exage-
rando.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Ficaria sim.

É sempre importante quando V. Exª ocupa essa 
tribuna. Os telespectadores gostam muito de V. Exª, 
mas esta cadeira é muito complicada. Aqui, tenho que 
respeitar o Regimento e acolhê-lo.

Então, queria agradecer V. Exª pelo pronuncia-
mento e dizer-lhe que só faltaria àqueles personagens 

que apareceram na matéria do Fantástico querer di-
reito de resposta.

Obrigado, Senador Simon, pela gentileza.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza, 

pela Liderança do PMDB. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje pedi o horário da lideran-
ça, como terceiro Vice-Líder do PMDB, para falar sobre 
o evento ocorrido na semana passada, na cidade de 
Marselha, no sul da França, que foi o 6º Fórum Mun-
dial da Água.

Antes, Srª Presidente, gostaria de cumprimen-
tar aqui o meu amigo, meu ex-sócio, colega, advoga-
do, Moisés Pessuti, especialista em direito no Estado 
do Paraná, e também cumprimentar o Procurador da 
Fazenda Nacional, Marcus Abraham, que busca uma 
cadeira no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Antes ainda, Srª Presidente, gostaria de fazer um 
breve comentário sobre a audiência pública ocorrida 
há poucos instantes na Comissão de Meio Ambiente 
para tratar do vazamento ocorrido no Campo de Frade, 
no litoral do Rio de Janeiro.

Percebemos que pode ser uma continuidade do 
vazamento corrido em novembro de 2011. Talvez o 
abandono daquele poço operado pela Chevron, quer 
dizer, a inativação daquele poço, Senador Benedito 
de Lira, tenha sido o fato causador dos vazamentos 
desta semana e da semana passada. Parece-me que 
o evento tem ligação. E é preocupante. Imaginemos 
uma fissura ou um abaixamento do solo marinho de 
mais de 800m. Como é que isso pode ter ocorrido e 
que resultado pode causar? Estamos realmente muito 
preocupados. 

Gostaria de enaltecer a iniciativa do Presidente 
daquela comissão, o Senador Rodrigo Rollemberg, por 
convidar para essa audiência pública a ANP, a Che-
vron, o Ministério Público Federal, autor da demanda 
que tramita e que inviabilizou a saída dos diretores da 
Chevron do Brasil, e também da ANP.

Mas venho à tribuna para falar sobre o Fórum 
Mundial da Água.

Hoje é o Dia Mundial da Água. Daqui a pouco, 
ocorrerá um evento aqui em Brasília em comemora-
ção, com a presença da Agência Nacional de Águas 
e da Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. In-
felizmente, não poderei estar presente por motivos e 
compromissos assumidos anteriormente.

Na semana passada, uma comissão do Senado 
Federal esteve em Marselha. Além da minha presen-
ça, o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Jorge 
Viana, a Senadora Kátia Abreu, o Senador Aloysio 
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Nunes e também alguns Deputados prestigiaram e 
compareceram àquele evento que, para mim, foi da 
maior importância.

Eu que presido a Subcomissão Permanente da 
Água aqui do Senado Federal, percebi que o Brasil 
tem um papel importantíssimo na condução das políti-
cas públicas da gestão da água e tem, Srª Presidente, 
uma atuação firme.

O Presidente do 6º Fórum Mundial da Água era 
um brasileiro, Benedito Braga, que já foi Presidente da 
ANA. Estava presente também nesse evento o Presi-
dente da Agência Nacional de Águas, o nosso queri-
do companheiro e amigo, aquele que sempre tem nos 
prestigiado aqui no Senado, Vicente Andreu. 

E através da assessoria da ANA, quero, na pessoa 
do Sr. Antonio Félix, coordenador da ANA, agradecer a 
todos os funcionários da Agência Nacional de Águas 
pela presteza que deram a todos os parlamentares lá 
presentes, auxiliando na orientação de qual seria o 
debate, o fórum mais interessante, para que os parla-
mentares participassem naquele momento.

O Brasil também tem a possibilidade de sediar o 
8º Fórum Mundial da Água, previsto para 2018, pois já 
está se candidatando, e tem também a possibilidade 
de presidir o Conselho Mundial da Água, cujo mandato 
vence no final deste ano. 

Gostaria de enaltecer alguns números que me 
causaram boa impressão e uma responsabilidade 
muito grande do nosso País. O Brasil é muito rico no 
recurso natural água. Detemos 12% da água doce do 
Planeta – 12% da água doce do Planeta! Sabemos que 
75% dessa água está na região amazônica, a região 
menos populosa do País.

Um número, um dado trazido do Fórum é que 
90% de toda a água descongelada do Planeta está no 
subsolo. Isso nos faz pensar que não basta ter uma 
gestão e uma responsabilidade para cuidarmos tão 
somente da água que aflora ao solo, mas também que 
devemos cuidar da água de nossos lençóis freáticos, 
porque lá nós temos talvez as águas mais puras e te-
mos, com certeza, a garantia desse recurso natural 
para o Planeta e para a humanidade.

Descobri, Srª Presidente, nesse evento, que te-
mos mais pessoas neste Planeta com celular do que 
com acesso à água. Percebi que a água pode ser ba-
rata para alguns, mas muito cara para outros. A média 
de uma garrafa de água mineral na França é de cinco 
euros. Veja que absurdo isso!

Durante esse evento, tivemos, na quinta e sexta-
-feira da semana passada, um tempo destinado aos 
parlamentares do mundo que estavam presentes no 
evento. Um dos palestrantes foi o José Frade, que é um 
dos diretores do Banco Europeu. Ele trouxe o dado de 

que 50% da população mundial tem acesso à água de 
maneira subsidiada e os outros 50% pagam muito caro 
por esse recurso natural. Disse ainda que a água deve 
ser tratada como serviço social e econômico, pois se 
tratarmos apenas como social não teremos os recursos 
necessários para a gestão desse recurso que é a água.

Perguntei ao Sr. Frade se os fundos de investi-
mentos ali representados pelo Banco Europeu têm se 
preocupado com o desenvolvimento social como indutor 
de desenvolvimento econômico. A resposta foi muito 
clara, de que Deus deu a água, mas Deus não deu o 
encanamento e que dos fundos de investimento eles 
buscam o lucro, eles buscam o retorno financeiro. Dis-
se ainda que é preciso melhorar a eficiência na gestão 
das águas, utilizando nesse processo, da melhor forma 
possível, ações governamentais, porque ações como 
essas são essenciais para a sobrevida do ser humano 
no Planeta. A gestão da água é tão importante quanto 
a produção de alimentos.

Srª Presidente, o problema não é destinar os 
recursos para o setor, mas saber o quanto ele preci-
sa e, através desse dado, fazer o planejamento para 
otimizar a exploração e a utilização desse recurso 
natural. Penso que o preço da água deve ser o mais 
baixo possível. Entretanto, a eficácia deve ser a mais 
eficiente, a mais alta.

Soluções poderiam vir a partir da diminuição do 
custo, mas do custo Brasil, especificamente, aqui para 
o nosso País, da diminuição dos juros cobrados para 
o financiamento de grandes obras e eventos neces-
sários à disponibilização do saneamento básico e da 
água ao brasileiro, principalmente a desburocratização.

Srª Presidente, nesse evento tivemos o manifesto 
dos parlamentares do 6º Fórum Mundial da Água acon-
tecido em Marselha. E, através de algumas considera-
ções preliminares para as apresentações de propos-
tas e cumprimentos, são elas: que, em julho de 2010, 
a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu 
como direito humano o direito ao aceso à água potá-
vel e ao saneamento básico; a falta de acesso à água 
potável e o saneamento básico por bilhões de pessoas 
é uma das causas principais de mortalidade e atenta 
diretamente a dignidade das pessoas; o atraso acu-
mulado no cumprimento dos objetivos do milênio para 
o desenvolvimento, sobretudo em relação à ampliação 
do acesso ao saneamento básico; a gestão comparti-
lhada por bacia hidrográfica é uma necessidade para 
o desenvolvimento sustentável, para o alcance de uma 
paz equitativa, e para o desenvolvimento dos povos 
ribeirinhos; a necessidade de incorporar a questão da 
água ao cerne das políticas públicas, sobretudo nas 
áreas de educação e da saúde, na exigência de esfor-
ços de solidariedade adicionais e no estabelecimento 
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necessário de uma gestão desse recurso e no apri-
moramento da governança partilhada; a importância 
da água como fonte de vida, levando em considera-
ção o aumento da população e da demanda de água, 
as consequências da mudança climática, a diminui-
ção dos recursos hídricos e as ameaças que pairam 
sobre estes, que por isso necessitam de medidas de 
proteção eficazes, sobretudo no que diz respeito às 
zonas úmidas.

Diante das considerações expostas, os repre-
sentantes dos parlamentos do mundo presentes em 
Marselha propuseram a realização de ações no âmbito 
de suas respectivas assembleias para o enfrentamen-
to dos seguintes desafios, Senador Benedito de Lira:

– que cada país tenha como prioridade assegurar o 
acesso à água potável e ao saneamento básico, 
em termos de qualidade, aceitabilidade, acessi-
bilidade e custos, sobretudo para as populações 
mais vulneráveis, e que sejam alocados os recur-
sos financeiros necessários para tanto;

– atenção especial ao saneamento básico numa pers-
pectiva integral: banheiros, coleta, tratamento e 
valorização da água residual;

– instauração de uma gestão comum que incorpore 
todos os coautores, estatais e não estatais, em 
todos os países;

– inclusão na legislação de cada país de mecanis-
mos de solidariedade eficientes entre os países, 
entre ricos e pobres, orientados ao acesso da 
água potável, ao saneamento básico, à conver-
são e proteção dos recursos hídricos, aos casos 
emergenciais, à educação e à formação. Que as 
políticas hídricas nacionais e as políticas acorda-
das entre os países que compartilham recursos 
hídricos incluam por parte de todos os autores 
envolvidos as interações entre água, energia e 
segurança alimentar;

– promoção do desenvolvimento agrícola, industrial 
e urbano. Que utilize de maneira econômica os 
recursos hídricos e seja respeitoso da natureza, 
tanto para as águas superficiais e subterrâneas 
quanto para as zonas úmidas, indo em direção a 
um desenvolvimento sustentável e a uma melhor 
gestão dos recursos hídricos;

– o estabelecimento por cada país, de maneira efetiva 
e eficaz, de políticas de prevenção e recuperação 
que envolvam todos os atores.

Além das ações propostas, os representantes dos 
parlamentos do mundo comprometem-se a:

– adotar as disposições correspondentes às suas res-
ponsabilidades para que as políticas de água e os 

mecanismos de solidariedade possam ser apri-
morados através da elaboração de proposições;

– agir nos debates parlamentares para que as priori-
dades associadas à água e ao saneamento bá-
sico sejam dotadas de recursos orçamentários e 
financeiros suficientes, assim como de uma orga-
nização jurídica e institucional adaptada. E, neste 
sentido, que os recursos dedicados à pesquisa 
científica e às tecnologias possam contribuir para 
o estabelecimento e cumprimento dos objetivos 
determinados pelas políticas e que os mecanis-
mos de gestão incluam os cidadãos e usuários;

– e também realizar ações em favor da entrada em 
vigor de textos, resoluções e convenções sobre 
os cursos de água e aquíferos transfronteiriços 
e propor, neste âmbito, encontros e reuniões en-
tre parlamentares dos países envolvidos, contri-
buindo, assim, para a instauração de uma nova 
governança da água e do saneamento no plano 
mundial.

Por fim, Srª Presidente, foi sugerido que fosse 
estabelecido um mecanismo de acompanhamento e 
avaliação das soluções e compromissos adotados no 
marco dos Fóruns Mundiais da Água, à disposição de 
todos os coparticipantes e, particularmente, dos par-
lamentares que lá estiveram. Assegurar a promoção 
de todas as propostas e compromissos citados na 
Rio+20. A Rio+20, que acontece no Rio de Janeiro 
agora no mês de junho, é um evento de importância 
ímpar e que traz, como tema principal, a sustentabili-
dade. E sustentabilidade também no campo da água, 
porque se nós não tivermos a gestão desse recurso 
natural importante para a sobrevida de toda a vida no 
Planeta, se não tivermos a inclusão desse tema tam-
bém na Rio+20, nós deixaremos, de fato, de tratar de 
sustentabilidade.

Acredito eu que a Rio+20 vai ser o evento que 
vai pautar questões como essa pelo menos nas pró-
ximas duas décadas, por isso nós devemos trabalhar 
incansavelmente, Srª Presidente, para que a Rio+20 
seja o evento do século.

Muito obrigado, Srª Presidente, e uma boa-tarde 
a todos os Srs. e Srªs Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador Sérgio Souza.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de, literal-
mente... Sei que não se pode chamar a isso de “pela 
ordem”, porque, na realidade, é atravessando a ordem...
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Logo depois de sua manifestação, falará o Se-
nador Jorge Viana como orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Eu gostaria de lhe pedir, de levantar duas coisas nes-
ta tarde. 

A primeira delas é que V. Exª pudesse acatar 
este nosso pronunciamento na íntegra, no qual eu toco 
nessa questão da pressão internacional sobre a nossa 
economia. Durante esta semana, inclusive, nós deba-
temos muito sobre a necessidade de um novo pacto 
federativo, a necessidade de uma discussão muito 
mais aprofundada sobre a Resolução nº 72, a política 
industrial, a geração de empregos, uma política para 
enfrentar a crise econômica internacional. 

Mas, ao mesmo tempo, nós fomos surpreendi-
dos com dados importantes que mostram acertos na 
política econômica brasileira, como a taxa de desem-
prego, a menor em dez anos, portanto, 5,7%. Na rea-
lidade, ela é um pouquinho maior do que a de janeiro, 
mas é importante lembrar que é a primeira vez que o 
desemprego atinge patamares tão baixos em nossa 
economia. O número de trabalhadores com carteira 
assinada, também um crescimento acentuado. O rea-
juste dos salários dos trabalhadores – 90% das cate-
gorias tiveram ganhos acima da inflação nesse período. 
Então, é importante a gente registrar esses dados, a 
movimentação de classes econômicas, da classe C. 

Eu dava um dado, Senadora Ana Amélia, na Co-
missão de Assuntos Econômicos, ao nosso Presidente, 
Senador Delcídio do Amaral, que, no ano passado, o 
comércio eletrônico movimentou R$18,7 bilhões. Pre-
cisamos atacar isso, porque o comércio eletrônico tem 
evasão de receitas permanente. Um dado me chamou 
a atenção: 9 milhões de brasileiros que não usavam o 
comércio eletrônico passaram a usá-lo. Desses 9 mi-
lhões, 60%, Senador Jorge Viana, vieram da classe C. 
Sessenta por cento desse acréscimo corresponde a 
esses novos entrantes na classe C. Então, eu queria 
fazer o registro importante dessa mobilidade social, da 
própria questão que é fundamental para esse cenário 
e, portanto, gostaria que V. Exª autorizasse a recepção 
do nosso pronunciamento na tarde de hoje. 

O segundo ponto, muito rápido – até conversei 
com V. Exª –, é no sentido de, em dando resposta a 
medidas, a ações que dizem respeito ao combate à 
corrupção, desde aquela matéria apresentada pelo 
Fantástico no domingo à noite, tenho particularmente 
me movimentado, até porque fui relator nesta Casa da 
Lei de Acesso à Informação, para que entrem em vigor 
imediatamente aquelas medidas, que sejam publica-
das na Internet, em toda a rede mundial de compu-
tadores. Acabei de conversar sobre isso agora, Jorge 

Viana, com o seu xará, o Jorge Hage, da CGU, que, 
desde 2011, está na LDO que tudo tem de ir para a 
rede mundial de computadores. 

Acatando uma proposta do Senador Mozarildo, 
fiz, inclusive, essa caminhada a pedido dele, é a his-
tória de criar uma Comissão aqui no Senado, não uma 
Comissão, mas um grupo de trabalho, nós podemos 
dizer, é mais correto, para juntar todas essas iniciati-
vas. O que temos nessa área? Temos a PEC, que vai 
tratar de um tema importante para punir severamente. 
Lá na Câmara, tem um Projeto, o de nº 6.286, se não 
me falha a memória, relatado pelo Deputado Zarattini, 
que foi enviado pelo Lula em outubro de 2010, para 
punir as empresas. Não basta torná-las inidôneas, elas 
saem e depois conseguem, na Justiça, a sua volta. 
Precisamos ir até as últimas consequências para punir 
aqueles que praticam a corrupção. 

Então, fica aqui a sugestão, Senadora Ana Amélia, 
para que esse grupo de trabalho seja criado. Juntemos 
aqui todas as propostas e, quem sabe, numa sema-
na, com o apoio do Presidente Sarney, isso possa ser 
pautado aqui no plenário e votemos essa matéria com 
o Senado contribuindo com a votação, numa semana, 
de todas as propostas que buscam ajudar a CGU, o 
Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário e, 
mais, criar uma legislação no País para, de forma dura, 
incisiva e sem perdão, combater a corrupção no País. 

Era esse o pronunciamento que gostaria de dei-
xar na tarde de hoje. 

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEI-
RO

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, apesar da pressão internacional so-
bre a economia brasileira, pesquisas divulgadas nesta 
quinta-feira mostram que estamos conseguindo semear 
e colher bons frutos em meio ao deserto.

Segundo dados da PME (Pesquisa Mensal de 
Emprego), divulgados nesta quinta-feira (22) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a taxa 
de desemprego de fevereiro no Brasil foi de 5,7%. 

Embora seja ligeiramente maior que os 5,5% re-
gistrados em janeiro, essa taxa é a menor para o mês 
em dez anos, de acordo com a série histórica que vem 
sendo apurada desde março de 2002.

Em fevereiro a população desocupada era de 1,4 
milhão de pessoas, número considerado estável na 
relação com janeiro (1,3 milhão). Quando comparada 
com fevereiro do ano passado, a redução foi de 8,6% 
(menos 130 mil pessoas). 
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A população ocupada no mês era de 22,6 milhões 
e não variou em relação a janeiro. Na comparação com 
fevereiro de 2011, houve aumento de 1,9%, o que sig-
nifica mais 428 mil empregos no intervalo de 12 meses. 

O número de trabalhadores com carteira assinada 
no setor privado foi de 11,2 milhões, estável em rela-
ção a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2011, 
houve uma elevação de 5,4%, o que representou um 
adicional de 578 mil postos de trabalho com carteira 
assinada em um ano. 

Nas bastassem os números favoráveis ao empre-
go, o IBGE informou também que o rendimento médio 
real dos ocupados (descontada a inflação) atingiu o 
nível mais alto da série histórica, com remuneração 
de R$ 1.699,70, subindo 1,2% em comparação com 
janeiro. Frente a fevereiro do ano passado, o poder de 
compra dos ocupados cresceu 4,4%.

A massa de rendimento real dos ocupados foi de 
R$ 38,7 bilhões, crescendo 1,6% em relação a janei-
ro. Em comparação com fevereiro de 2011, a massa 
cresceu 5,8%. 

Na comparação com janeiro, o rendimento cres-
ceu 1,2%, enquanto a alta foi de 4,4% na relação com 
o mesmo mês de 2011. 

De acordo com o IBGE, o principal motivo para 
o rendimento médio real recorde foi a alta do salário 
mínimo, que subiu 14% no início deste ano, de R$ 545 
para R$ 622. 

Todas as seis regiões avaliadas pelo IBGE tive-
ram aumento no rendimento em fevereiro frente ao 
verificado um ano antes. Esse crescimento está, se-
gundo o IBGE, alinhado com o movimento de melhora 
da economia brasileira. 

De acordo com o IBGE, o aumento do rendimento 
impacta principalmente nos salários da indústria e do 
comércio, cujas atividades acompanharam a variação 
do rendimento: Indústria (2,2%), Construção (1,8%) e 
Serviços Prestados à Empresa (1,2%).

Outra pesquisa divulgada simultaneamente nesta 
quinta-feira, pela Cetelem, financeira do grupo francês 
BNP Paribas em parceria com o instituto Ipsos, mostra 
que a classe C continuou a crescer no Brasil em 2011 
e sua participação no total da população brasileira foi 
de 54% no ano passado. Em 2010, ela representava 
53% da população. 

De acordo com a pesquisa a classe C recebeu 
2,7 milhões de brasileiros em 2011, vindos da classe 
DE. Hoje, 103 milhões de pessoas fazem parte dessa 
classe social. 

A classe DE, por sua vez, encolheu no ano pas-
sado, representando 24% da população, num total de 
45,2 milhões de brasileiros. Em 2010, eram 47,9 mi-
lhões de pessoas, ou 25% da população. 

“Essas mudanças marcam a consolidação da 
mobilidade social que vimos ocorrer no Brasil nos últi-
mos anos”, diz Marcos Etchegoyen, diretor-presidente 
da Cetelem BGN. 

A pesquisa, realizada desde 2005, mostra que 
63,7 milhões de brasileiros ascenderam socialmente 
no Brasil nos últimos sete anos. “É o equivalente a toda 
a população da Itália”, comenta Etchegoyen. 

O grupo que mais contribuiu para essa evolução 
foi a classe C, que representava 34% da população 
em 2005, e hoje está em 54%. 

Toda essa mobilidade social, resultado do pleno 
emprego, e do aumento da renda do trabalhador brasi-
leiro está se refletindo também na produção industrial 
e nas vendas do comércio. 

De acordo com pesquisa divulgada também nesta 
quinta-feira pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento 
do Varejo), as vendas de eletrodomésticos da linha 
branca tiveram aumento de 22,63%, em média, entre 
dezembro e fevereiro na comparação com o mesmo 
período no ano anterior. 

As vendas de geladeiras, fogões, lavadoras e 
tanquinhos foram incrementadas pela redução de IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) em 1º de 
dezembro. Se não tivesse ocorrido a redução do IPI, 
esse aumento ficaria entre 7% e 10%, diz a instituição. 

Como vemos, apesar das intempéries da eco-
nomia internacional e da pressão que exerce sobre a 
economia brasileira, em meio a toda essa tempestade 
a equipe econômica do governo da Presidenta Dilma 
está sabendo conduzir a embarcação, com segurança 
e a um porto seguro.

Essa situação poderá melhorar mais ainda, à 
medida que o setor privado elimine suas dúvidas so-
bre a condução da economia e passe a fazer maiores 
investimentos no pais.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento. 
De fato, a intenção dos Senadores é resolver 

problemas o mais rápido possível. Falo em nome da 
maioria desta Casa, que tem essa disposição.

Cumprimento V. Exª pelas iniciativas que tomou 
em relação a esse grupo de trabalho.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana, como 
orador inscrito.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Srª Presidente.

Queria, antes de tudo, referir-me, cumprimentando 
todos os que estão em casa e que nos assistem pela 
TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, a 
uma parte da fala do Senador Pedro Simon, quando 
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ele se referiu à saúde do Presidente Lula. Ele é sem-
pre muito eficiente em apontar os problemas do nosso 
País e em buscar soluções. Mas eu queria também 
fazer este registro, antes de começar a falar do tema 
que me traz à tribuna do Senado.

Eu estava ausente do País, e o Presidente Lula 
voltou para casa, depois de um período difícil de inter-
nação. Mas o Brasil inteiro, todos nós estamos felizes, 
porque, agora, ele começa o processo de recuperação.

O Brasil precisa, como disse o Senador Pedro 
Simon, da liderança do Presidente Lula – o mundo até, 
eu diria –, porque ele é uma pessoa muito especial, é 
a pessoa, talvez, que mais conhece o Brasil. Eu tive o 
privilégio, ao longo do período em que sonho em me-
lhorar o mundo através da militância política, de ter con-
vivido com ele nos últimos trinta anos e aprendi muito.

Para a semana que vem, estou organizando, com 
o Líder do meu partido, uma visita ao Presidente Lula, 
mais uma visita a São Paulo. Certamente, quero vol-
tar à tribuna para relatar que o encontrei bem melhor, 
porque essa doença é uma doença difícil, mas ele, se 
Deus quiser, vai vencê-la, como os médicos têm falado 
que já a está vencendo.

Srª Presidente, venho hoje – como fez, inclusive, 
o meu colega Sérgio Souza – à tribuna do Senado Fe-
deral para falar do Dia Mundial da Água.

No dia 22 de março de 1992, as Nações Unidas 
instituíram o dia 22 de março como o Dia Mundial da 
Água.

Antes de mais nada, eu queria cumprimentar to-
dos que, de alguma maneira, se preocupam com esse 
tema: os produtores, as organizações não governamen-
tais, as ONGs, os comitês de bacias, os Governos, os 
Parlamentares, os cidadãos.

Eu tive o privilégio, acompanhado do Senador 
Rodrigo Rollemberg, do Senador Aloysio Nunes, do 
Senador Sérgio Souza e da Senadora Kátia Abreu – a 
Senadora estava pela Confederação Nacional da Agri-
cultura, mas nós fomos pelo Senado – de participar do 
VI Congresso Internacional sobre Águas.

Pude ver, tanto no oficial como no paralelo – eu 
e o Senador Aloysio Nunes fomos aos dois –, que, 
felizmente, temos muitos cidadãos, em todos os paí-
ses, preocupados com esse recurso, com o uso desse 
recurso, com o acesso a esse recurso, que é a água.

Parece pouco. O nosso Planeta é conhecido 
como planeta água, mas um primeiro dado: segundo 
a ONU, apenas aproximadamente zero, vejam bem, 
Srªs e Srs. Senadores, ou 0,008% da água do Planeta 
pode ser consumida.

Então, é um recurso que, aparentemente, nós te-
mos em abundância, mas ele é, de fato e na realidade, 

um recurso escasso, daí a importância de as Nações 
Unidas terem criado o Dia Mundial da Água.

Mais ainda, no dia 22 de março de 1992, a ONU 
fez a divulgação da Declaração Universal dos Direi-
tos da Água.

O texto apresenta uma série de medidas, informa-
ções e sugestões para conscientizar ecologicamente 
a população e os governantes.

Daí, entendo ser da maior importância, à véspe-
ra da Rio+20, depois do Congresso Mundial de Água, 
nós estarmos aqui, registrando da tribuna do Senado 
uma preocupação com o manejo desse recurso tão 
essencial à vida, que é a água.

Eu quero, também, cumprimentar o Presidente 
da ANA, Agência Nacional de Água, o Vicente Andreu, 
e a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Eles 
estão promovendo um evento.

Acaba de chegar aqui, também, o Senador Rodri-
go Rollemberg, de uma viagem um pouco mais longa 
que a minha. O Senador Rodrigo Rollemberg teve a 
missão de nos representar em várias mesas.

Assumimos o compromisso, eu, o Senador Ro-
drigo, que preside a Comissão de Meio Ambiente, o 
Senador Sérgio Souza e o Senador Aloysio Nunes – 
ou seja, é um movimento suprapartidário –, de insti-
tuir, aqui, um grupo de Senadores que vai cuidar da 
agenda da água no Senado Federal e no Congresso.

Então, Srª Presidente, da Declaração Universal 
dos Direitos da Água, eu queria fazer a leitura do art. 1º:

Art. 1º A água faz parte do patrimônio do 
planeta. Cada continente, cada povo, cada na-
ção, cada região, cada cidade, cada cidadão é 
plenamente responsável aos olhos de todos.

É muito importante, porque a responsabilidade, 
de fato, é de todos, para que possamos melhor ma-
nejar esse recurso.

Art. 2º A água é a seiva do nosso plane-
ta. Ela é a condição essencial de vida de todo 
ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não 
poderíamos conceber como são a atmosfera, 
o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. 
O direito à água é um dos direitos fundamen-
tais do ser humano: o direito à vida, tal qual é 
estipulado do art. 3 ° da Declaração dos Di-
reitos do Homem.

Vou pular o art. 3º.

Art. 4o O equilíbrio e o futuro do nosso 
planeta dependem da preservação da água 
e de seus ciclos. Estes devem permanecer 
intactos e funcionando normalmente para ga-
rantir a continuidade da vida sobre a Terra. 
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Este equilíbrio depende, em particular, da pre-
servação dos mares e oceanos, por onde os 
ciclos começam.

Queria também dizer, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, e a todos que nos assistem, que quando 
falo que é um recurso escasso é porque de cada seis 
habitantes deste nosso planeta, deste nosso mundo, 
um não tem acesso à água de boa qualidade. Eu es-
tou me referindo a 800 milhões de habitantes do nos-
so planeta que não têm acesso à água. Ou seja, não 
há como combater a fome sem se ter acesso à água.

Daí nós precisamos compartilhar, no Dia Mun-
dial da Água, essas informações, buscar e fazer valer 
algumas das soluções.

Recentemente, em um Congresso de que eu par-
ticipei, eu vi que há muitas soluções e muitas propostas. 
Mas, e daí? O que são soluções e propostas se não se 
há uma atitude política para implementá-las? A atitude 
que a própria ONU, o Secretário-Geral da ONU, adotou 
agora, é importante – daqui a pouco vou me referir a 
ela –, porque algumas regiões do planeta têm escas-
sez física de água, como o próprio Brasil, em que, na 
Amazônia, temos abundância de água e uma popu-
lação pequena; no Nordeste, nós temos pouca água 
e uma população grande. Mas nós temos regiões, no 
mundo inteiro, em que a água é um recurso absoluta-
mente escasso, que tem gerado muitos conflitos que 
podem se agravar ainda mais.

Mas não é só isto: a escassez física. Falo também 
da escassez política, de falta de decisão política, de 
infraestrutura. Em nosso País, no Sudeste, 95% dos 
que vivem naquela região têm água tratada, 70% têm 
esgotamento sanitário. Mas essa realidade só vale para 
o Sudeste brasileiro. Nas outras regiões, nós temos um 
contingente enorme da população que não tem acesso 
a água tratada e muito menos a esgotamento sanitário.

Está se fazendo hoje a pegada hídrica. O que 
é a pegada hídrica? É calcular o consumo per capita 
de água. Alguns estão consumindo muito e outros não 
têm quase nada para consumir. E é bom que o mundo 
tenha acesso a essas informações. Eu tenho aqui algu-
mas informações sobre a pegada hídrica. Nós temos, 
por exemplo, que a média mundial é de 1.243 litros de 
consumo de água por ano por habitante.

Mas vamos a alguns países. Os Estados Unidos 
consomem, em média, 2.483 litros de água por habi-
tante por ano. E na África? E no Nordeste brasileiro? 
A média no Brasil, por exemplo, é de 1.381 litros. É 
quase a metade do que um americano dos Estados 

Unidos do Norte consome. Na China, o consumo médio 
é de 700 litros por habitante, Srª Presidente. E quan-
do eu falo que essa média global é de 1.243 litros por 
habitante/ano, isso falseia a realidade de um recurso 
tão importante.

Nós estamos falando de direitos do cidadão, di-
reitos humanos, acesso a água. E aí o mundo ainda 
não decidiu se vai universalizar o acesso a água ou vai 
transformar a água numa poderosa commodity, como 
muitos tentam fazer.

Este ano, o tema do Dia Mundial da Água é “Água 
para as Cidades”, com a intenção de chamar atenção 
para o abastecimento de água nas cidades. As cida-
des que têm crescimento rápido da população urbana, 
a industrialização, os conflitos, os desastres naturais, 
que estão consumindo vidas humanas, e a incerteza 
causada pela mudança climática.

Daí eu queria dizer, referindo-me a todos os que 
nos acompanham na TV e na Rádio Senado e tam-
bém pela Internet, que tem que haver uma mudança 
de comportamento, uma atitude em relação à água 
dos governos, de quem trabalha com produção, mas 
também de nós, consumidores, uma mudança mental, 
uma atitude, um novo comportamento.

O Governo do Acre, nós, no Acre, temos uma pre-
ocupação com a água, temos uma preocupação com 
os nossos recursos hídricos. Acabamos de enfrentar 
um gravíssimo desastre natural que afetou milhares de 
famílias, mas já estávamos trabalhando com a política 
de cuidar melhor das bacias hidrográficas.

É muito feliz a iniciativa de ter como tema Água 
para as Cidades, porque 84% dos brasileiros vivem nas 
cidades e muitos deles recorrem às cidades para bus-
car melhor serviço, e a água segue sendo um serviço 
escasso, de baixa qualidade na maioria das cidades 
brasileiras, Srª Presidente.

Queria dizer também que alguns dados da ONU 
são importantes. Nós precisamos de 10 a 15 vezes mais 
água para produzir um quilo de carne que um quilo de 
trigo. É óbvio que boa parte das águas está nesse ci-
clo das chuvas, essa pegada das águas vem no ciclo 
das chuvas. Em 2030, vamos necessitar, pelo menos, 
de 50% a mais de comida para poder saciar a fome, 
que atinge mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo; 
vamos precisar de mais 45% de energia no Planeta; e 
vamos precisar de uma oferta de mais 30% de água.

Quero também dizer que, segundo a OMC – Or-
ganização Mundial de Saúde e o Unicef, mesmo o 
mundo tendo alcançado as metas do milênio, que era 
de reduzir pela metade a proporção de pessoas sem 
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acesso a água potável, o universo é muito grande ainda. 
Nós estamos falando de quase um bilhão de pessoas 
que não têm acesso a água potável no nosso Planeta.

Também é importante reproduzir aqui, na tribu-
na do Senado, o posicionamento do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que afirmou, nes-
ta quinta-feira, Dia Mundial da Água, que só com um 
bom aproveitamento da água será possível vencer a 
luta do combate à fome.

Disse o Secretário-Geral da ONU:

Se não aumentarmos nossa capacidade 
de utilizar a água sabiamente na agricultura, 
não conseguiremos acabar com a fome e, por 
consequência, teremos que enfrentar uma sé-
rie de problemas, incluindo a seca, a fome e a 
instabilidade política.

Ele falou da importância do uso sustentável de 
um recurso natural limitado, o mais importante que te-
mos, que é a água. Ela é um recurso natural limitado. 
A quantidade de água consumível no planeta é a mes-
ma, daí a importância de nós lutarmos para não haver 
mudança climática. Ele disse que devemos reafirmar 
nossos compromissos por políticas que promovam 
direito à água para todos.

Aqui queria dizer também que a água terá um 
papel-chave na construção do futuro que queremos. 
A comunidade internacional precisará reunir dado de 
segurança hídrica, alimentar e nutricional no contexto 
de uma economia verde na próxima Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
Rio+20, que será realizada em junho, no Rio de Ja-
neiro. Isso é fundamental.

Queria referir-me ao que falou o Diretor-Geral da 
FAO, o brasileiro, companheiro, José Graziano da Silva, 
que indicou que, para um melhor aproveitamento da 
água, é preciso intensificar a agricultura sustentável, 
usar a água de forma mais inteligente e também mu-
dar a forma como comemos, reduzindo o desperdício 
e promovendo dietas mais saudáveis.

Acrescentou Graziano:

Para alcançar essas metas, temos que 
investir em pessoas, infraestruturas, educação 
e conscientização, assim como encontrar in-
centivos para que os pequenos camponeses 
adotem boas práticas e fortaleça sua capaci-
dade de produtividade.

Queria, por fim, Srª Presidente, dizer que estamos 
diante de um recurso tão especial, e os especialistas 

falam da cifra de 1,386 bilhão de quilômetros cúbicos 
como sendo o volume de água do planeta, valor que 
tem permanecido praticamente constante nos últimos 
500 anos, o que materializa o que falei há pouco. Desse 
total, 97,5% estão sob forma de água salgada nos ma-
res e oceanos; 68,9% das águas doces se encontram 
em geleiras e na calota polar. Ou seja, é um recurso 
de difícil acesso.

Então, Srª Presidente, concluo minhas palavras 
dizendo que, nesse encontro de que participamos, e 
sobre o qual o Senador Sérgio Souza já se referiu, 
assumimos o compromisso de assegurar a promoção 
dessas propostas que vamos apresentar ao Senado 
e à Rio+20.

Concluo, pois, dizendo que espero sinceramen-
te ter aliados no Senado Federal, já que temos visto 
na Casa uma consciência de que o Brasil é a grande 
possibilidade de aumentar a oferta de alimentos no 
planeta, sendo que esse aumento de oferta da pro-
dução agrícola e agropecuária de forma sustentável, 
respeitando o nosso meio ambiente e cuidando da 
nossa rede hidroviária.

Penso que as bacias hidrográficas, que já têm os 
comitês em vários Estados brasileiros e contam com o 
envolvimento da sociedade brasileira, precisam ganhar 
força no interior do País para que, tratando melhor as 
nossas bacias hidrográficas, possamos dar uma de-
monstração, com atitudes concretas, do respeito que 
temos a esse recurso tão especial: a água.

E que o Governo do Brasil siga tomando as ati-
tudes necessárias para que façamos aquilo que a 
ONU estabelece: todos terem acesso a água de boa 
qualidade.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Meus cumprimentos, Senador Jorge Viana. 
V. Exª, que foi Relator da Comissão de Meio Am-

biente sobre o Código Florestal e como Senador do 
Acre, tem a noção exata da importância da questão da 
água e sua preservação, da produção com sustentabi-
lidade. Cumprimentos pelo relatório feito, pois é uma 
prestação de contas também a esta Casa a que V. Exª 
tão bem representou junto com os demais Senadores 
que participaram desse evento: Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, Senador Sérgio Souza, Senador Rodrigo 
Rollemberg e a Senadora Kátia Abreu.

Como oradora inscrita, concedo a palavra à Se-
nadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
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te, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, por mais que as 
aparências indiquem o contrário, o Brasil não tem, no 
momento, um projeto de futuro.

Os últimos números da economia brasileira mos-
tram que o Brasil é algo muito distinto da máquina de 
crescimento que o Governo tenta mostrar. Evidente-
mente, a crise europeia e suas repercussões colocam 
imenso constrangimento à economia e à política eco-
nômica. Mas essa é uma questão do mundo, da insta-
bilidade global, e terá sua condução por seus próprios 
caminhos e meios.

Quero, aqui, apontar para o que está ao nos-
so alcance e vai sendo empurrado com a barriga. O 
País está numa encruzilhada. As decisões de agora 
vão definir o perfil do nosso futuro e nosso espaço no 
contexto internacional.

O comportamento da economia brasileira é frágil. 
Tomando o crescimento de 2009 a 2011, o PIB brasi-
leiro avançou apenas 3,3%.

Mas preocupa-me discutir o futuro do País. Quero 
apontar três pontos nevrálgicos:

1) nossa indústria de transformação era, ao final de 
2011, 5,7% menor que no terceiro trimestre de 
2008, momento onde a crise internacional emer-
giu;

2) comparando os mesmos momentos, nossas expor-
tações cresceram apenas 7%, isso mesmo, em 
3 anos, apenas 7%; 

3) mas nossas importações no pós-crise explodiram: 
no último trimestre de 2011, eram 35% superio-
res ao trimestre onde a crise emergiu, em 2008.

O problema mais grave é que o percurso da eco-
nomia brasileira até a crise de 2008 mostrou-se uma 
economia de consumo sem investimento.

Na média, a taxa de investimento durante o perí-
odo de 2003 ao terceiro trimestre de 2008 foi apenas 
2,9% superior ao período compreendido entre o início 
de 1994 e o final de 2001 (não se computou o período 
eleitoral de 2002, onde a forte queda do investimento 
decorreu das desconfianças em relação à transição 
que se delineava).

Tomando o período de 2009 ao final de 2011, as 
coisas pioram, e a taxa de investimento foi, na média, 
apenas 2,8% superior à registrada entre 1994 e 2001. 

Mas agora a situação é pior do que a no período 
pós-crise internacional. Além do consumo sem inves-
timento, temos o crescimento do consumo dado pelo 
produto importado. As manchetes dos jornais já es-

tamparam que 20% dos bens finais aqui consumidos 
não são aqui produzidos.

Mas, sem alarmismo, é pior do que isso. Para 
continuar a sobreviver com o real supervalorizado, as 
empresas têm de ampliar a presença de insumos im-
portados em sua produção. Muitas vezes, o diferencial 
não é a qualidade do produto importado, mas apenas 
a possibilidade de trocar um custo em reais por um 
custo em dólares. 

É evidente que o consumo vai bem. Há pelo me-
nos três anos, as medidas de desoneração de impos-
tos e o consistente avanço do emprego, especialmente 
em termos quantitativos, de vez que os novos postos 
de trabalho são basicamente com remuneração abai-
xo de dois mínimos, vêm dando lastro ao crescimento 
do consumo. 

Em 2010, a demanda contribuiu com 9,2% do 
crescimento do PIB, ou seja, exigiu importações para 
viabilizar um crescimento do PIB de 7,5%. O mesmo 
ocorreu em 2011, em escala mais moderada (3,8%), 
mas ainda acima da capacidade de produzir de nos-
sa economia. 

Mas o grande fator a explicar o consumo tão 
acelerado não é a expansão da renda dos brasileiros, 
mas sim seu acesso ao crédito. Crescendo a uma taxa 
anual média de 13%, em termos reais, o estoque do 
crédito doméstico ao setor privado saltou de 24,8% do 
PIB, em 2003, para 47% do PIB, ao final de 2011. Não 
que a expansão do crédito ao consumo seja ruim; ao 
contrário, é para dar mais e melhor igualdade a todos 
que faz sentido dirigir o País. 

Mas há grandes riscos. A expansão da vulne-
rabilidade de nossa balança comercial só não trans-
parece por conta dos altos preços das commodities; 
aliás, alguns as satanizam como as responsáveis pela 
desindustrialização. 

Sou completamente contra essa tese. Os nos-
sos grandes itens de exportação são um patrimônio 
do Brasil, e a imensa capacidade tecnológica que os 
diversos setores conseguiram pode ser indicada com 
um dos casos de sucesso de nossa economia. Mas, 
daí a jogar nas commodities toda a carga de nosso 
futuro, já é uma estratégia do desastre.

Mas já passamos ao terreno da angústia. Será 
que é impossível ver que o País está perdendo sua 
indústria? Será que estamos fadados a conviver com 
a necessidade de ficar torcendo pelo crescimento da 
China para garantir que os preços das commodities 
continuem a sustentar nosso saldo comercial? Será 
que o pré-sal tem que ser nossa única alternativa?
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Na minha opinião, a questão é outra. Até que foi 
possível aos dois governos que antecederam a este 
lograr continuar conduzindo a economia nos marcos 
colocados pela gestão anterior. 

É fácil dar um banho de consumo no País, rega-
do a crédito farto. Mas desenhar uma nova estratégia 
de investimento e construção de nova capacidade 
produtiva é muito mais difícil e envolve coisas que o 
Governo não consegue coordenar: o pacto federati-
vo, a institucionalidade do setor elétrico, a forma de 
compor interesses na indústria do petróleo. O popu-
lismo do consumo tem seus limites, e o País espera 
um projeto de futuro.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente. 
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia, que falou pela 
Liderança da Minoria.

Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, na tarde/noite 
de hoje, desejo tecer alguns comentários a respeito 
do desenvolvimento industrial do meu querido Estado 
de Alagoas, Estado pequeno cravado numa região 
difícil, o Nordeste brasileiro, mas um Estado, que, ao 
longo de sua história, tem demonstrado muita força e 
extraordinária capacidade de recuperação.

Num determinado momento da nossa vida polí-
tico-administrativa, meu Estado sofreu um golpe – na-
quela oportunidade foi muito ruim – quando tivemos 
a notícia de que o escritório ou, mais precisamente, a 
estrutura que a Petrobras mantinha em Alagoas estava 
se transferindo para o Estado de Sergipe.

Imagine, Srª Presidenta, como não ficamos com 
aquela notícia. A Petrobras era, sem dúvida nenhuma, 
a grande propulsora do desenvolvimento, nas ações 
e na relação entre a estatal e o Estado de Alagoas. 
Mas não tínhamos o que fazer. Era uma determinação 
da direção nacional da Petrobras, do governo, e não 
tivemos outra alternativa senão aceitar, mesmo con-
trariados, mas sem nada poder fazer.

Na ocasião, Presidenta, para que nós pudésse-
mos ficar um pouco alentados, surgia a oportunidade 
do nascimento de uma empresa também importante, 
que substituiu a Petrobras, em Alagoas. Eu me refiro 
a uma empresa também do ramo, não da exploração 
de petróleo, mas do ramo da exploração de jazidas do 
subsolo de Alagoas, para a produção de soda e cloro. 

Refiro-me à Braskem, maior produtora de resinas 
termoplásticas do nosso continente, cuja planta, em 
Alagoas, acaba de completar 35 anos de existência. 

Fundada com o nome de Salgema Indústrias 
Químicas, em fevereiro de 1977, essa unidade indus-
trial do meu Estado representou a primeira iniciativa 
de grande porte industrial em Alagoas, fora do tradi-
cional segmento dominante, a agroindústria do álcool 
e do açúcar.

Deve-se registrar que, naquele momento, Srª 
Presidente, havíamos perdido, como disse há poucos 
instantes, a sede da Petrobras para Sergipe, e com ela 
as perspectivas de uma maior diversificação econômica 
para o Estado. O novo empreendimento, portanto, que 
surgia para suprir o crescente mercado nacional por 
cloro-soda, não somente preencheria a lacuna deixa-
da pela Petrobras, como, mais adiante, viria a ampliar 
o seu espectro e se incorporar à maior petroquímica 
das Américas, o grupo Braskem.

Nesses 35 anos da perda da estrutura da Petro-
bras e o nascimento da Salgema, hoje Braskem, muita 
coisa aconteceu, e a antiga Salgema nunca deixou de 
evoluir, acompanhar e influenciar diretamente o pro-
gresso do meu Estado. Após diversas ampliações até 
a integração da cadeia produtiva com a inauguração da 
unidade produtora de PVC, a unidade sempre investiu 
em seu processo de modernização e incremento da 
produtividade, com responsabilidade socioambiental.

Por tudo isso, podemos dizer sem medo de errar, 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a Braskem 
é uma parceira de primeira grandeza do desenvolvi-
mento econômico de Alagoas.

Este ano, após um investimento de mais de R$1 
bilhão, entrará em operação a unidade produtora de 
PVC, no distrito industrial José Aprígio Vilela, em Ma-
rechal Deodoro, Município que faz parte da Grande 
Maceió. Ali, está sendo implantado um verdadeiro polo 
petroquímico, integrando o arranjo produtivo químico 
e plástico local e gerando milhares de novos empre-
gos qualificados.

Nessa relação simbiótica, meus caros Colegas, 
todos saem ganhando. A consolidação da unidade de 
cloro-soda alagoana permitiu não somente a formação 
de um complexo industrial local como, em última ins-
tância, possibilitou a criação de uma cadeia produtiva 
forte e dinâmica.

Nesses 35 anos, mais de duas mil e quatrocen-
tas pessoas participaram da história da unidade da 
Braskem, desde os tempos da antiga Salgema. Com 
a maior produção de soda cáustica da América Latina, 
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a planta alagoana já produziu mais de doze milhões 
de toneladas do produto químico.

E tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, observando 
rigorosamente os padrões internacionais de controle 
e proteção ambiental. Produzindo anualmente 460 mil 
toneladas de soda e 600 mil de dicloretano com abso-
luta segurança, seu índice de ecoeficiência é consi-
derado uma referência para a indústria petroquímica 
mundial, com uma taxa de acidentes de 0,95 por um 
milhão HHT (Horas-Homem Trabalhadas).

Desenvolvendo, ao longo desses anos, uma sé-
rie de programas voltados à responsabilidade social, a 
Braskem é pioneira, dentro da indústria petroquímica, 
na articulação com conselhos comunitários consultivos. 
As ações voltadas para situações de emergência são 
o exemplo mais claro do pleno sucesso dessa política 
de integração comunitária.

Na comunicação social, educação ambiental e 
apoio à cultura, a Braskem também conta com várias 
e louváveis iniciativas, como o conceituado Prêmio 
Braskem de Jornalismo, o Lagoa Viva e o Estação 
Ambiental Cinturão Verde, investindo na formação 
educacional e no incentivo às manifestações culturais 
regionais de Alagoas.

Srª Presidente, todos nós sabemos das históricas 
dificuldades dos Estados localizados na Região Nor-
deste em articular seus projetos de desenvolvimento 
e expansão econômica.

Ainda carentes de um maior apoio estrutural e 
sofrendo com a herança de um passado negligenciado, 
os nordestinos lutam contra essa situação de maneira 
tenaz e aguerrida, contando com o espírito empreen-
dedor de alguns poucos e bravos pioneiros.

Assim foi Euvaldo Luz, que, embora baiano, foi 
o pioneiro idealizador e fundador da maior iniciativa 
industrial alagoana de sua época, a Salgema.

Hoje incorporada à Braskem, a unidade alagoana 
petroquímica completa 35 anos em plena expansão, 
ampliando-se para a criação de um verdadeiro polo 
produtivo local.

Engajada verdadeiramente em ser parceira e ativa 
participante do progresso de Alagoas, saúdo, do alto 
desta tribuna, a importância e o papel absolutamente 
fundamental da maior produtora de resinas termoplás-
ticas das Américas, a Braskem, no desenvolvimento 
do meu querido Estado de Alagoas.

Gostaria, Srª Presidenta, abrindo parênteses 
nessas minhas manifestações, de pedir a Deus, em 
todos os momentos, que continue dando saúde a es-
sas inteligências privilegiadas que ele trouxe para o 

nosso convívio. Refiro-me a esta jovem senhora, a 
Senadora Ana Amélia, companheira do meu partido, 
representante nesta Casa de um dos mais importantes 
Estados da Federação.

Como nós estamos felizes, Ana, por termos o 
prazer de conviver com V. Exª no dia a dia. V. Exª, em 
pouco tempo, demonstrou a lucidez, a capacidade, a 
inteligência privilegiada de bem representar o Estado 
do Rio Grande do Sul na Casa da Federação. 

Quero cumprimentá-la e desejar à minha querida 
colega que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, no 
momento em que completa mais uma data natalícia 
no dia de amanhã. Cumprimento-a. Receba o meu 
cumprimento pessoal. Tenho certeza absoluta que 
toda esta Casa estará muito feliz amanhã em festejar 
o aniversário da nossa querida Senadora Ana Amélia. 

Mas, continuando, Srª Presidenta, quero registrar 
que foi um momento de muita alegria para o meu Esta-
do, na segunda-feira passada, dia 20, quando tivemos 
a oportunidade de passar um dia de trabalho acompa-
nhando o Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, que visitava o meu Estado para trabalhar. E 
lá, ao lado do Governador, da liderança de trabalhado-
res, de lideranças políticas, fazia uma visita às obras 
de construção do maior canal hídrico construído no 
Brasil, o Canal do Sertão do meu Estado, que deve-
rá levar água do rio São Francisco para abastecer 49 
Municípios do Alto Sertão de Alagoas, levando água 
até o Município de Arapiraca, cidade polo do agreste 
de Alagoas, obra iniciada pelo Governador Teotônio 
Vilela, apesar de já existir o projeto há mais de trinta 
anos, mas que não andava, porque não havia disposi-
ção do Estado para que as obras continuassem, além 
de serem muito caras. 

E o Presidente Lula, a quem nós devemos estas 
ações, determinou, no momento em que foi instituído o 
PAC 1, que o Canal do Sertão a ele fosse incorporado, 
para que não pudesse haver solução de continuidade 
na sua construção.

Nós já estamos, nobre Presidenta, Senadora 
Lúcia Vânia, com aproximadamente 70 quilômetros 
de obras prontas. E o Ministro determinou à sua equi-
pe e comunicou ao Governador que é interesse da 
Presidenta Dilma de que, no lançamento do PAC 2, 
também continuem a alocar recursos para aquela 
obra gigantesca, que irá, sem dúvida alguma, ajudar 
consideravelmente os meus queridos conterrâneos, 
irmãos sofredores do Alto Sertão de Alagoas. Eles 
terão água para beber, água para plantar, água para 
atender o rebanho, pois é considerada a maior bacia 
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leiteira do Nordeste aquela região do Alto Sertão ala-
goano, e água para a piscicultura.

Com isso, não tenho a menor dúvida de que mu-
daremos a paisagem, mudaremos a vida das pessoas 
no Alto Sertão de Alagoas ou no semiárido brasileiro, 
de que Alagoas tem um pedaço considerável.

Quero, nesta oportunidade, nobre Presidenta, 
agradecer ao Ministro Fernando Bezerra e também, 
especialmente, à Presidenta Dilma, pelo empenho em 
fazer com que as coisas aconteçam. 

O Estado de Alagoas já sofreu muito e hoje carece 
dessa ação governamental com muito mais eficácia, 
para que nós possamos minimizar as dificuldades por 
que passa o sertanejo, morador do semiárido do meu 
sertão alagoano.

Srª Presidenta, foi importante quando ouvimos 
do Ministro que, até dezembro ou mais precisamente 
em dezembro, ele deseja, porque essa é a orientação 
da Presidenta Dilma, inaugurar essa primeira etapa de 
70 quilômetros com água em toda a sua plenitude para 
atender essa demanda que acabei de mencionar. Isso 
para que o Canal do Sertão possa produzir os seus 
efeitos e, logicamente, a partir daí, numa distância do 
eixo do canal, do lado direito e para o lado esquerdo, 
15 quilômetros, pudessem aquelas comunidades, que 
continuam bebendo água de barreiro, ter água potável 
de qualidade do rio São Francisco, pelo Canal do Ser-
tão. Além disso, a promoção em diversos perímetros 
de irrigação para que nós possamos produzir não só o 
alimento, mas também frutas e mudar a vida daquelas 
pessoas que alimentam agora a esperança de terem 
dias melhores para eles e para seus filhos. 

Realmente, ver aquilo acontecer, Srª Presiden-
ta, nos dá muita alegria. Uma obra que as pessoas 
imaginavam ser absolutamente inadequada, impossí-
vel de ser construída, no papel apenas. Na verdade, 
seria muito difícil se ela tivesse de ser construída por 
meio de emendas parlamentares. Não tínhamos como 
construir, porque é uma obra que monta mais de R$1 
bilhão. Isso, realmente, foi um presente que o Presi-
dente Lula nos deu, assim como a sua continuidade 
pela Presidenta Dilma.

Quero, do alto desta tribuna do Senado Federal, 
agradecer a essas autoridades do meu País, a vontade 
de começar a mudar a vida das pessoas. Essa é, sem 
dúvida, uma das grandes oportunidades que o Estado 
de Alagoas vai ter, além de continuarmos perseguindo 
esses polos de indústria, para que possamos realmente 
fazer com que as coisas aconteçam no meu Estado.

Por isso, Srª Presidente, quero agradecer a V. Exª 
pela tolerância e, ao mesmo tempo, aos meus Colegas 
que aqui se encontram.

Deverei tecer outros comentários a respeito de um 
grande projeto que existe já em Alagoas, mas o tempo 
não me permite mais, considerando que quero tratar, 
em outra oportunidade, na próxima semana, do maior 
projeto de cooperativa, não do Brasil, mas do mundo, 
em Alagoas: a Cooperativa Pindorama, da qual traçarei 
o perfil na próxima semana, num pronunciamento que 
farei aqui da tribuna do Senado Federal.

Sem dúvida alguma, nobre Senadora Presidente, 
a Cooperativa Pindorama, vou dar pequenos detalhes, 
é mantenedora da primeira usina do mundo que não 
tem dono, que não é usina de usineiro. A primeira usina 
do mundo que é do trabalhador, que é do agricultor. Por 
isso, temos lá 1.100 proprietários de uma usina que 
fatura todos os anos – este ano, por exemplo – cerca 
de R$170 milhões. É uma coisa extraordinária. O Mi-
nistro Fernando Bezerra a visitou e ficou encantado 
com o que viu. Mas tratarei desse assunto com mais 
detalhe na próxima semana.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Benedito de 
Lira, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Lúcia Vânia.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Agradeço ao Senador Benedito de Lira. Quero 
me solidarizar com V. Exª pela atenção que tem dado a 
sua região, a região Nordeste. E também cumprimentá-
-lo à frente da Comissão de Desenvolvimento Regional, 
que V. Exª preside com muita eficiência.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – A Presidência comunica às Srªs e Srs. Parla-
mentares que está convocada sessão solene conjunta 
do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 23 de abril 
do corrente, segunda-feira, às 11 horas, no plenário do 
Senado Federal, destinada a comemorar os 50 anos 
da fundação da Universidade de Brasília – UnB.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, 
que falará pela liderança do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do Orador.) – Srª Presidenta, Srªs e 
Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham 
pela TV Senado, pela Rádio Senado e pela Internet, 
inicialmente, agradeço o retorno que a Ministra Miriam 
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Belchior me deu ontem, com relação à transposição 
dos servidores de Rondônia. Agradeço a atenção da 
Ministra em retornar a ligação e me colocar a par do 
que está acontecendo com a transposição dos servi-
dores de Rondônia para os quadros da União. Aguar-
damos esse desfecho com muita atenção, com muita 
preocupação, com muita ansiedade até, porque já se 
faz vários meses, mais de ano que essa questão está 
se arrastando, e nós não temos um desfecho final, 
para que comece, de fato, a acontecer as primeiras 
transposições dos servidores do Estado de Rondônia 
para os quadros da União. 

De qualquer forma, quero aqui agradecer a aten-
ção da Ministra Miriam Belchior, que me telefonou, on-
tem à noite, para e dizer que o processo está na AGU 
e que no mais tardar hoje, à tarde, ela iria me dar uma 
posição em definitivo de como vamos resolver essa 
questão o mais rápido possível. Portanto, agradeço a 
atenção da Ministra Miriam Belchior.

Comemoramos, hoje, o Dia Mundial da Água, data 
instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
para dedicarmos um tempo para a sua conservação. 
É uma data que, por sinal, deveria ser celebrada to-
dos os dias. Afinal de contas, utilizamos água todos os 
dias, em praticamente todos os processos produtivos, 
agrícolas ou industriais, bem como para o transporte, 
para o lazer e para uma infinidade de outras atividades 
do nosso dia a dia. 

Usar a água é um processo tão natural que, mui-
tas vezes, não nos damos conta de sua importância. 
E, talvez, por isso, acabamos por não cuidar da água 
de maneira adequada, para que ela continue dispo-
nível em quantidade e qualidade para todos nós que 
habitamos este maravilhoso Planeta e, em especial, 
o nosso País.

O tema proposto pela ONU para o Dia Mundial da 
Água deste ano é “Água e Segurança Alimentar”. De 
fato, a água é o elemento mais importante na produção 
de alimentos, e nossos agricultores sabem muito bem 
da importância que tem a água na produção agrícola.

Talvez o que muitos ainda não saibam é que es-
tão contaminando, de forma alarmante, os córregos e 
os rios com o uso indiscriminado de agrotóxicos, tema 
de hoje pela manhã em nossa audiência pública na 
Comissão de Agricultura.

O uso de defensivos agrícolas, também chamados 
de agroquímicos ou agrotóxicos, é hoje a base para 
o desenvolvimento da agricultura moderna em todo o 
mundo. São os agrotóxicos que permitem a proteção 
das lavouras contra uma diversidade imensa de pragas, 

doenças e ervas daninhas que afetam a produção de 
alimentos em todo o Planeta. 

Apesar dos efeitos desses produtos sobre a saú-
de humana, alguns deles ainda desconhecidos, são 
eles que permitem a produção de alimentos em grande 
escala e contribuem para a promoção da segurança 
alimentar em todo o mundo.

Os agrotóxicos são considerados extremamente 
relevantes no modelo de desenvolvimento da agricul-
tura brasileira, que tem como indutor o agronegócio. O 
Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo 
desde 2008, quando ultrapassou a marca recorde de 
1 milhão de toneladas/ano de defensivos agrícolas, 
adubos e fertilizantes, atingindo US$7 bilhões em ven-
das. Cerca de 70% desses produtos são importados. 
Por conta disso, o Brasil é também o maior produtor e 
exportador de alimentos do mundo.

Os problemas decorrentes do uso de agrotóxi-
cos envolvem diretamente os trabalhadores que ma-
nuseiam esses produtos; a área rural, que é afetada 
diretamente pela pulverização aérea ou pelo caminho 
das águas que sofrem a contaminação, como também 
compromete a saúde de quem consome os alimentos 
produzidos com excesso de agrotóxicos.

A discussão sobre o uso de agrotóxicos já rompeu 
os limites do setor agrícola e ganhou eco em toda a 
sociedade. É um tema que interessa a todos os brasi-
leiros e às brasileiras. Por isso, realizamos a audiência 
pública na manhã de hoje e vamos continuar cobran-
do mais controle e fiscalização por parte dos órgãos 
governamentais que têm essa obrigação.

O que constatamos hoje, pela manhã, na audiên-
cia pública da Comissão de Agricultura, é que não há 
controle e fiscalização suficiente para o uso adequado 
dos agrotóxicos.

Constatamos que há falhas na coordenação do 
trabalho de órgãos da agricultura, saúde e meio am-
biente, responsáveis pelo monitoramento do uso de 
agrotóxicos no País que reduzem a eficiência do Go-
verno em evitar que alimentos contaminados cheguem 
à mesa dos brasileiros.

Atualmente, o Ministério da Agricultura faz o mo-
nitoramento da produção na área rural, e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao 
Ministério da Saúde, analisa amostras dos alimentos 
comercializados no varejo. Já os órgãos do Ministério 
do Meio Ambiente trabalham para impedir que haja 
contaminação de solo e de recursos hídricos.

O que constatamos é que falta uma política de 
Governo que faça com que todos esses órgãos tra-
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balhem alinhados, concatenados, cada um em sua 
competência, mas com o objetivo único de controlar, 
fiscalizar e coibir o uso indiscriminado de agrotóxicos.

É necessário que o Governo faça a reestruturação 
dos órgãos que atuam no setor e tenha uma política 
de controle de agrotóxicos definida.

O agricultor brasileiro quer produzir o melhor 
produto, mas precisa de orientação, que tem que ser 
feita pelo Governo. Precisamos de um programa de 
educação sanitária que leve uma mensagem clara e 
objetiva para os agricultores, para que eles saibam 
como usar corretamente os agrotóxicos, conheça os 
produtos e saiba fazer o descarte das embalagens de 
forma correta.

O Brasil caminha para ser o maior produtor de 
alimentos do Planeta e não tem estrutura mínima ne-
cessária para qualificar o nosso produtor e também o 
nosso produto. Nossos agricultores precisam de qua-
lificação e assistência técnica para que possam mudar 
também o paradigma de nossa agricultura para bases 
mais sustentáveis.

No estágio atual, a agricultura ainda não pode 
prescindir do uso de agrotóxicos, que se constitui em 
insumo necessário para a sanidade dos alimentos e 
a competitividade da produção agrícola. No entanto, 
na utilização desses produtos, precisa-se respeitar o 
que dispõe a legislação, procurando minimizar os im-
pactos ecológicos, buscando a preservação da saúde 
do trabalhador rural e a segurança alimentar, que se 
tornaram uma exigência dos mercados consumidores.

Na busca do controle das pragas, é importante 
que o agricultor priorize o manejo integrado de pra-
gas, em que o monitoramento, associado a práticas 
culturais adequadas, resultará em benefícios ambien-
tais, em segurança alimentar, proteção da saúde do 
trabalhador e competitividade, com a diminuição dos 
custos de produção. 

É importante que o produtor, através de um res-
ponsável técnico de sua confiança, receba todas essas 
informações, obtendo os benefícios de uma agricultura 
sustentável e rentável.

Além da regulação dos produtos agroquímicos, 
é necessário investir no cultivo com a conservação do 
solo, controlando as pragas, doenças e ervas daninhas 
com sistemas agroflorestais, baseados em nossa rica 
biodiversidade, com o controle biológico.

É necessário investir em uma política agrícola 
mais preocupada com a produção de alimentos mais 
saudáveis. 

A agroecologia é uma alternativa viável, assim 
como a adoção do cultivo de conservação, com o 
plantio direto, que tem apresentado bons resultados 
na agricultura nas últimas duas décadas. Caminha-
mos para ser o maior produtor de alimentos do Pla-
neta, mas precisamos construir essa liderança sobre 
bases sustentáveis.

A audiência pública, hoje, foi muito importante, 
para conhecermos a sistemática de controle que há no 
País com relação à utilização de agrotóxicos na pro-
dução de alimentos. Chamamos a audiência pública 
porque estávamos preocupados, mas, depois dela, fi-
camos ainda mais preocupados pela falta de controle, 
pela falta de harmonia que há nos órgãos de Governo 
para dar assistência ao agricultor, dar assistência ao 
produtor rural, com relação à utilização dos agrotóxicos.

Esperamos que, nas próximas reuniões da nossa 
Comissão de Agricultura, possamos nos aprofundar 
cada vez mais nesse tema, pois tenho certeza de que 
temos muito a ajudar o Governo, para atender não so-
mente os agricultores brasileiros, mas, principalmente, 
os consumidores.

Srª Presidenta, era esse o tema que eu tinha para 
tratar na tarde de hoje.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Agradeço ao Senador Acir Gurgacz e passo 
a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Lúcia Vânia, e pre-
zados Senadores e Senadoras, subo à tribuna, neste 
fim de tarde, para celebrar o Dia Mundial da Água e 
para falar um pouco da experiência que tive a honra 
de viver na última semana, quando tive a oportuni-
dade de representar o Senado Federal, junto com o 
Senador Jorge Viana, com o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, com o Senador Sérgio Souza e com a Se-
nadora Kátia Abreu, por ocasião da realização do VI 
Fórum Mundial da Água.

É importante registrar, Srª Presidenta, que o Fó-
rum foi presidido por um brasileiro, Benedito Braga, 
que foi Diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), 
um dos fortes concorrentes a assumir a Presidência 
do Conselho Nacional da Água.

O Brasil reivindica sediar o VIII Fórum Mundial da 
Água, que se realizará em 2018. Nós, do Distrito Fe-
deral, com o apoio do Governo do Distrito Federal – lá 
esteve presente o Vice-Governador do Distrito Federal, 
Tadeu Filippelli, e o Presidente da Adasa, Sr. Vinícius 
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–, defendemos que a realização do VIII Fórum Mundial 
da Água seja no Brasil, em Brasília, no ano de 2018.

Mas quero, em primeiro lugar, cumprimentar a 
ANA e todas as instituições e entidades que apoiaram 
a presença do Brasil, no Espaço Brasil, no pavilhão 
do Fórum Mundial da Água. A delegação do Brasil era 
a segunda maior delegação, depois da delegação da 
França, país sede, o que mostra a importância que 
esse tema vem tomando no Brasil. Estavam ali repre-
sentantes do Governo, representantes do Parlamento, 
representantes do setor produtivo, representantes de 
Organizações Não Governamentais.

O Brasil apresentou suas diversas experiências de 
implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, sua 
legislação e também Programas de Pagamentos por 
Serviços Ambientais, desenvolvidos pela ANA, como 
o Produtor de Água, que, agora, neste momento, está 
sendo lançado no Distrito Federal, numa solenidade 
na Torre de Televisão, com a presença da Ministra Iza-
bella Teixeira. Também teve a oportunidade de apre-
sentar um programa de saneamento, o Programa de 
Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), que 
vem sendo financiado pela ANA. Enfim, são diversas 
iniciativas bem-sucedidas. O Brasil apresenta e com-
partilha experiências com os demais países.

Na segunda-feira, houve a inauguração do Espa-
ço Brasil, com bastante representatividade dos diver-
sos segmentos que compõem o sistema de gestão de 
águas, desde usuários até o Governo e Organizações 
Não Governamentais. 

Na terça-feira, houve uma reunião extremamente 
produtiva, foi quase um pacto entre as pessoas que 
estavam ali em torno do tema água. Foi um evento no 
Espaço Brasil, que, mais uma vez, contou com repre-
sentantes do Parlamento, com representantes de Or-
ganizações Não Governamentais, com representantes 
do setor produtivo.

Na quarta-feira, tive a oportunidade de participar 
de um debate com parlamentares de vários locais do 
mundo, com uma Senadora americana, com uma De-
putada da Venezuela, com gestores do México e da 
Colômbia. Tive a oportunidade de apresentar a expe-
riência brasileira, mostrando o avanço do marco legal 
brasileiro, com a aprovação da Lei nº 9.433, a Lei de 
Recursos Hídricos, que muda a concepção do plane-
jamento, transformando a bacia hidrográfica na unida-
de de planejamento das políticas públicas, adotando 
a implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
como unidades gestoras das bacias. Mas também 
abordamos, com muita franqueza, as dificuldades de 

implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
especialmente das Agências de Águas referentes a 
essas bacias hidrográficas, que terão a capacidade de 
cobrar e implantar políticas naquelas bacias hidrográfi-
cas. Também discorri sobre alguns desses programas, 
desses projetos que estão sendo desenvolvidos pela 
ANA, especialmente o Produtor de Água e o Prodes.

Na quinta-feira, pela primeira vez no Fórum Mun-
dial da Água, houve uma grande conferência, um gran-
de congresso, um grande encontro de parlamentares 
de diversos países do mundo tratando do tema água.

Eu gostaria de solicitar a V. Exª que fosse trans-
crita nos Anais desta Casa a Declaração de Marselha, 
a declaração dos parlamentares de todo o mundo que 
estavam ali presentes, referente à água.

Vou pedir licença, Srª Presidenta, para ler seis 
compromissos adotados por todos os parlamentares 
ali presentes. O primeiro deles é o de adotar as dispo-
sições correspondentes a nossas responsabilidades, 
para que as políticas de água e os mecanismos de 
solidariedade possam ser aprimorados através da ela-
boração de propostas de lei ou emendas a projetos de 
lei, no mesmo sentido exercendo a nossa supervisão 
sobre sua ação e votando os orçamentos necessários.

O segundo compromisso é o de agir durante 
os debates parlamentares, para que as prioridades 
associadas à água e ao saneamento sejam dotadas 
de recursos orçamentais e financeiros suficientes, as-
sim como de uma organização jurídica e institucional 
adaptada, especialmente para aplicação do direito ao 
acesso à água potável e ao saneamento. Que, nesse 
sentido, os recursos dedicados à pesquisa científica 
e às tecnologias possam contribuir para o estabeleci-
mento e cumprimento dos objetivos determinados pe-
las políticas públicas e que os mecanismos de gestão 
incluam os cidadãos e usuários!

Outro compromisso assumido foi o de realizar 
ações a favor da entrada em vigor de textos, resolu-
ções e convenções sobre os cursos de água e aquí-
feros transfronteiriços e o de propor, neste âmbito, 
encontros/reuniões entre parlamentares dos países 
envolvidos, contribuindo, assim, para a instauração 
de uma nova governança da água e do saneamento 
no plano mundial.

Outro compromisso foi o de participar da gover-
nança do instrumento de conhecimentos e know-how 
acessível aos parlamentares do mundo, cuja primeira 
versão foi apresentada no Fórum de Marselha.

Assumimos também o compromisso de realizar 
ações para estabelecer um mecanismo de acompa-
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nhamento-avaliação das soluções e compromissos 
adotados no marco dos Fóruns Mundiais dei Água, à 
disposição de todos os co-participantes e, particular-
mente, dos parlamentares.

Finalmente, queremos assegurar a promoção 
dessas propostas e compromissos na Cúpula Rio+20 
em junho de 2012.

É importante ressaltar, Srª Presidenta, Srªs e Srs. 
Senadores, que a Organização das Nações Unidas 
(ONU) já incluiu o acesso à água e ao saneamento 
como um direito humano. Isso é muito importante re-
gistrar. Esse é um avanço dos compromissos interna-
cionais, ainda mais levando em conta que, em 2050, 
a população estará próxima de 9 bilhões de pessoas 
em todo o mundo. Hoje, parcela significativa da popu-
lação mundial ainda não tem acesso à água na quan-
tidade e qualidade necessárias para garantir uma boa 
qualidade de vida.

Portanto, temos um imenso desafio. Um País 
como o Brasil, que tem 12% da água do Planeta, tem 
uma responsabilidade imensa, apesar de essa água 
estar mal distribuída: há muita água, por exemplo, na 
região amazônica, onde há pouca concentração po-
pulacional, e há uma escassez de água muito grande 
em regiões como o Nordeste brasileiro. Isso aumenta 
nossa responsabilidade sobre a boa gestão dos re-
cursos hídricos.

Entendo – tive a oportunidade de dizer isso nos 
debates – que devemos também nos centrar naque-
las questões que são importantes e que podem ter 
influência muito grande no ciclo hidrológico do Pla-
neta e numa frequência maior de eventos climáticos 
extremos. Referi-me, especialmente, à necessidade 
de o mundo todo se unir, de os diversos países se 
unirem em torno do enfrentamento às mudanças cli-
máticas, com a redução dos gases de efeito estufa, 
buscando mitigar os efeitos das mudanças climáticas 
e, ao mesmo tempo, investir na adaptação dessas 
mudanças climáticas pela influência que isso pode ter 
tanto no ciclo hidrológico do Planeta, como também 
numa frequência maior de eventos extremos, ao que 
já estamos assistindo não apenas no Brasil, mas em 
vários lugares do mundo.

Eu também disse que, num País como o Brasil, 
que tem na sua agricultura parcela importante da 
produção de riquezas, da composição do Produto 
Interno Bruto, a exemplo de diversos outros países, 
e que consome grande quantidade de água e em 
que ainda há um desperdício muito grande na utili-
zação dessa água, há a exigência de se utilizarem 
novas tecnologias, buscando uma eficiência maior na 

utilização da água. Mas isso exige desenvolvimen-
to tecnológico, isso tem custo, e esse custo acaba 
sendo incorporado aos produtos. Muitas vezes, pelo 
fato de a União Europeia subsidiar fortemente a sua 
agricultura, esse é um desestímulo para que esses 
países desenvolvam novas tecnologias para o uso 
mais eficiente da água.

Essas questões precisam ser enfrentadas de for-
ma corajosa, de forma franca, para que possa haver 
uma governança melhor da água em todo o Planeta.

Senador Capiberibe, V. Exª, que ficou conhecido 
no seu Estado como o governador do desenvolvimento 
sustentável, teve uma visão futurista, antecipando-se a 
um debate que, hoje, é preocupação dos governantes 
de todo o mundo. Temos um grande desafio e uma gran-
de oportunidade. No Brasil – vamos levar esse debate 
para o âmbito da Comissão de Meio Ambiente ainda 
neste ano –, há diversas concessões de empresas de 
energia elétrica tanto no que se refere à geração de 
energia elétrica, como no que se refere à transmissão e 
à distribuição de energia elétrica, e essas concessões 
se encerram ao final de 2014.

No modelo brasileiro de composição da tarifa, 
parcela significativa é dos investimentos físicos que 
foram feitos na construção das usinas, na constru-
ção das linhas de transmissão. Esses investimentos 
já foram amortizados ao longo de todos esses anos 
da concessão, o que permitirá ao Governo fazer uma 
grande redução no preço da tarifa de energia elétrica. 
E o que defendemos é que parcela pequena do que 
será essa redução na tarifa de energia elétrica seja uti-
lizada para financiar um grande Fundo de Pagamento 
por Serviços Ambientais, que permita o Governo bra-
sileiro, o Estado brasileiro financiar especialmente os 
pequenos e micros proprietários, para que estes recu-
perem suas Áreas de Preservação Permanente ripa-
rias. Isso permitirá ao Governo pagar pelos serviços 
ambientais, ou seja, desenvolver programas, como o 
programa Produtor de Água, que está sendo lançado 
neste momento no Distrito Federal, numa escala mui-
to maior, com resultados muito mais expressivos na 
gestão das águas do nosso País.

Precisamos também dar poder os comitês de 
bacias hidrográficas em todo o País, para que, efetiva-
mente, eles possam atuar e tenham papel decisivo no 
sentido de influir nas decisões relativas àquela bacia 
hidrográfica onde eles estão instalados.

São alguns desafios de uma agenda que precisa 
ser trilhada e que nos comprometemos a levar adiante.

Todos que estiveram no Fórum Mundial da Água 
tiveram a oportunidade de perceber a grandiosidade 
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daquele evento, reunindo mais de 20 mil pessoas de 
todo o Brasil, todos centrados nessa preocupação de 
como gerir de forma mais adequada e mais responsá-
vel esse recurso precioso, que é a água.

Outra questão que foi colocada reiterada vezes 
por representantes de diversos países é a necessi-
dade de que o tema água tenha uma presença mar-
cante, uma presença fundamental nas discussões 
da Rio+20.

Não podemos discutir economia verde neste 
Planeta sem formular alternativas de uso eficiente da 
água, de uso racional da água, de democratização do 
acesso à água, enfim, de garantia desse direito fun-
damental. Como declarado pela ONU, a água é, efeti-
vamente, um direito humano.

Quero aqui registrar que, na comemoração do 
Dia Mundial da Água, com muita alegria, hoje, pela 
manhã, tive a oportunidade de participar de um evento 
no parque Olhos D’Água, no Distrito Federal. A partir 
de uma mobilização dos moradores, dos frequenta-
dores do parque, que fica localizado na Asa Norte, 
no Distrito Federal, conseguiu-se uma grande vitória. 
Hoje, o Governador assinou um decreto, destinando 
sete hectares que, originalmente, estavam destina-
dos a uma quadra residencial no Plano Piloto para a 
ampliação dos limites do parque Olhos D’Água, que 
tinha anteriormente uma área de aproximadamente 21 
hectares. Essa área aumentou em mais sete hectares, 
assumindo uma quadra, a SQN 213, que passará a 
fazer parte do parque Olhos D’Água.

Veja a importância, Senador Capiberibe, da 
mobilização da comunidade em torno de um tema 
importante.

Quero cumprimentar o Governador Agnelo por 
essa decisão correta, acertada, que melhora a quali-
dade de vida da população do Distrito Federal. Mas é 
importante reconhecer que as projeções numa quadra 
da Asa Norte do Plano Piloto de Brasília custam muito 
dinheiro. No entanto, a quadra não será mais constru-
ída, para que possa haver ali um parque. E quem vai 
ganhar com isso é toda a população do Distrito Fede-
ral, especialmente a população próxima àquela região, 
que terá à disposição um parque, o que vai garantir 
melhor qualidade de vida para todos.

Eu não podia deixar, Srª Presidenta, de fazer es-
ses registros, dizendo que o Dia Mundial da Água deve 
servir como espaço de reflexão sobre o que podemos 
fazer para uma melhor gestão, uma gestão sustentá-
vel, uma gestão responsável desse recurso precioso, 
que é a água. Mas não apenas devemos fazer uma re-
flexão. É importante que possamos nos unir em torno 

de ações concretas que venham garantir uma melhor 
gestão das águas e que venham garantir para as fu-
turas gerações água em abundância, com qualidade, 
garantindo-lhes uma boa vida.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer na 
noite de hoje, Srª Presidenta.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Marselha 15-16 de março 

Nós, representantes dos parlamentares do mun-
do, reunidos no marco da conferência parlamentar do 
6º Fórum Mundial da Água de Marselha, de 15 a 16 
de março de 2012. 

a) Considerando que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas reconheceu em julho de 2010 o direito 
ao acesso de água potável  e ao saneamento básico 
como direito humano;

b) Considerando que a falta de acesso a água 
potável e ao saneamento básico por bilhões de pes-
soas é uma das causas principais de mortalidade no 
mundo e que a situação atenta diretamente à dignida-
de das pessoas, ao respeito do meio ambiente e ao 
desenvolvimento econômico;

c) Constatando o atraso acumulado no cumpri-
mento dos Objetivos do Milênio para o Desenvolvi-
mento, sobretudo no que diz respeito à ampliação do 
acesso ao saneamento básico;

d) Considerando que a gestão compartilhada por 
bacia hidrográfica é uma necessidade para uma paz 
equitativa, o desenvolvimento dos povos ribeirinhos e 
o desenvolvimento sustentável;

e) Insistindo na necessidade de incorporar a 
questão da água ao cerne das políticas públicas, 
sobretudo nas áreas da educação e da saúde, na 
exigência de esforços de solidariedade adicionais e 
no estabelecimento  necessário de uma gestão sus-
tentável deste recurso e no aprimoramento da gover-
nança partilhada;

f) Reafirmando a importância da água como fon-
te de vida, levando em consideração o aumento da 
população e da demanda de água, as consequências 
da mudança climática, a diminuição dos recursos hí-
dricos e as ameaças que pairam sobre estes, que por 
isso necessitam de medidas de proteção específicas, 
sobretudo no que diz respeito às zonas úmidas.
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Nós, representantes dos Parlamentos do mun-
do, propomos realizar ações, no seio de nossas 
assembleias respectivas, e trazer as seguintes 
soluções:

1. Recomendamos que cada país assegure que o 
acesso a água potável e ao saneamento básico, 
em termos de qualidade, aceitabilidade, acessi-
bilidade e custos, sobretudo para as populações 
mais vulneráveis, seja uma prioridade e que se-
jam alocados os recursos financeiros necessários 
em todos os níveis;

2.Insistimos para que se dedique especial atenção ao 
saneamento numa perspectiva integral: banhei-
ros, coleta, tratamento e valorização da água 
residual;

3. Desejamos que se instaure uma gestão comum 
que incorpore todos os co-atores, estatais e não 
estatais em todos os países.

4. Recomendamos que sejam incluídos na legislação 
de cada país, mecanismos de solidariedade efi-
cientes entre os países/população ricos (as)/
pobres, orientados prioritariamente ao acesso 
a água potável, ao saneamento básico, à con-
servação e proteção dos recursos hídricos, aos 
casos emergenciais, à educação e à formação.

5. Solicitamos que as políticas hídricas nacionais e 
as políticas acordadas entre os países que com-
partilham recursos hídricos incluam por parte de 
todos os atores envolvidos as interações entre 
água/energia/segurança alimentar; 

6. Insistimos na necessidade de promover um desen-
volvimento agrícola, industrial e urbano, que utilize 
de maneira econômica os recursos hídricos e seja 
respeitoso da natureza, tanto para as águas super-
ficiais e subterrâneas quanto para as zonas úmidas, 
indo em direção a um desenvolvimento sustentá-
vel e a uma melhor gestão dos recursos hídricos.

7. Insistimos para que cada país estabeleça, de ma-
neira efetiva, políticas de prevenção e de recu-
peração que envolvam todos os atores;

8. Nos congratulamos pela elaboração de uma ferra-
menta que compila os conhecimentos e know-
-how acessíveis aos parlamentares do mundo, 
que deverá ser incorporada em uma universidade 
virtual do saber e desejamos que esta ferramenta 
de conhecimento, elaborada pelo Conselho Mun-
dial da Água, seja colocada em prática mediante 
uma governança que inclua os diferentes atores 
e particularmente os parlamentares.

9. Reafirmamos o papel fundamental, tanto no âm-
bito político como operacional, das autoridades 

locais e regionais como fiadores de uma gestão 
sustentável e equitativa dos serviços de água e 
saneamento e dos recursos hídricos. 

Nós, representantes dos parlamentos do mun-
do, reunidos no marco do Fórum Mundial de Água 
em Marselha, nos comprometemos coletivamente a:

10. Adotar as disposições correspondentes a nossas 
responsabilidades para que as políticas de água 
e os mecanismos de solidariedade possam ser 
aprimorados através da elaboração de propostas 
de lei ou emendas a projetos de lei, e no mesmo 
sentido exercendo a nossa supervisão sobre 
sua ação e votando os orçamentos necessários. 

11. Agir, durante os debates parlamentares, para que 
as prioridades associadas à água e ao sanea-
mento sejam dotadas de recursos orçamentais 
e financeiros suficientes, assim como de uma 
organização jurídica e inconstitucional adapta-
da, especialmente para aplicação do direito ao 
acesso a água potável e ao saneamento; que, 
neste sentido, os recursos dedicados à pesquisa 
científica e às tecnologias possam contribuir para 
o estabelecimento e cumprimento dos objetivos 
determinados pelas políticas e que os mecanis-
mos de gestão incluam os cidadãos e usuários. 

12. Realizar ações a favor da entrada em vigor de tex-
tos, resoluções e convenções sobre os cursos de 
água e aquíferos transfronteiriços e propor, neste 
âmbito, encontros/reuniões entre parlamentares 
dos países envolvidos, contribuindo assim para 
a instauração de uma nova governança da água 
e do saneamento no plano mundial. 

13. Participar da governança do instrumento de co-
nhecimentos e know-how acessível aos par-
lamentares do mundo, cuja primeira versão foi 
apresentada no Fórum de Marselha.

14. Realizar ações para estabelecer um mecanismo de 
acompanhamento-avaliação às soluções e com-
promissos adotados no marco dos Fóruns Mun-
diais de Água, à disposição de todos os coparti-
cipantes e, particularmente, dos parlamentares. 

15. Assegurar a promoção destas propostas e com-
promissos na Cúpula Rio+20, em junho de 2012. 

Nós, representantes dos parlamentos do mun-
do, reunidos no marco do Fórum Mundial da Água, 
convidamos os parlamentos do mundo a apresentar 
suas soluções e seus compromissos para assegurar 
o acesso à água potável e ao saneamento básico e 
a gestão sustentável dos recursos hídricos no âmbito 
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das plataformas específicas implementadas pelo Fó-
rum de Marselha.

COM POUCO MAIS DE 50 ANOS,  
LAGO PARANOÁ CORRE O RISCO DE VIRAR TIETÊ

Rosane Garcia

Você consegue imaginar o Lago Paranoá em situ-
ação semelhante à do Rio Tietê (SP),um dos mais po-
luídos do país? O que parece ser um exagero é um dos 
itens da agenda de preocupações do secretário de Meio 
Ambiente e Recursos Hídrico do DF, Eduardo Brandão. 
Segundo ele, com pouco mais de 50 anos, o lago já 
perdeu 15% de lâmina d’água. O assoreamento avança 
rapidamente e as dragagens para retirar o excesso de 
resíduos que se acumulam no leito do Paranoá não são 
suficientes para reverter a situação. Se continuar nesse 
ritmo, o secretário arrisca prever que dentro de 20 anos 
o lago fará parte das lembranças dos brasilienses.

Nos últimos anos, a ameaça piorou com a ex-
pansão das ocupações irregulares. Esse processo não 
poupou as nascentes, as matas ciliares ou a vegetação 
de galerias de pequenos córregos e rios que compõe 
a Bacia do Rio Paranoá e alimentam o lago. O acres-
cimento populacional é outro elemento de pressão 
sobre a crescente demanda por água no Distrito Fe-
deral. Recuperar parte desse patrimônio hídrico é um 
dos grandes desafios da secretaria, a fim de estender 
a sobrevida do lago. “Um dos nossos mais importan-
tes programas é o Caminho das Águas, que prevê o 
replantio de espécies nativas ao redor dos córregos e 
dos rios, a fim de recuperarmos a Bacia do Paranoá”, 
diz Eduardo Brandão.

A questão está no rol dos projetos especiais da 
secretaria que busca, por meio da aplicação da lei de 
compensação ambiental, dar efetividade ao plano de 
recuperação da bacia. O projeto prevê ainda a criação 
de áreas de convivência, com a edificação de pistas 
de cooper, ciclovias, pontos de encontro para a tercei-
ra idade e outros equipamentos urbanos. O intuito é 
socializar o acesso às margens dos cursos d’águas, a 
fim de sensibilizar a comunidade para que ela se sinta 
protetora e fiscal dessas áreas.

O projeto será levado à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 
como exemplo de boa prática ambiental. O presidente 
do Comitê de Bacia do Lago Paranoá, Paulo Sérgio 
Bretãs de Almeida Salles, professor da Universida-
de de Brasília, embora não goste de fazer previsões, 
lembra que todo lago tende a desaparecer por estar 
na parte mais baixa da bacia hidrográfica. Assim, os 
lagos, de um modo geral, recebem os sedimentos, que 
ao longo do tempo, os vão mortificando. “Esse é um 
processo natural que podemos acelerar ou retardar”, 

diz o professor, ao acrescentar que o Paranoá não 
seria uma exceção.

Assoreamento
O Lago Paranoá, formado em 1959, ocupava cer-

ca de 48km² e, hoje, não chega a ter 40km² de área. 
Com pouco mais de 50 anos, essa redução é consi-
derada expressiva e está associada à substituição de 
vegetação nativa pelos belos gramados das mansões 
que margeiam o lago. Para o assoreamento também 
contribuem a movimentação de terra na cidade devido 
à expansão da construção civil. Todos esses fatores, 
somados aos fenômenos naturais, como chuva e ven-
to, carreiam terra que se sedimenta no fundo do lago.

De acordo com o professor Paulo Bretãs, os efei-
tos do assoreamento são bastante nítidos na região 
próxima ao balão do Aeroporto, entre o jardim Zoológi-
co e a Candagolândia até a QI5 do Lago Sul. “O local 
está bastante detonado, com a vegetação ocupando 
o espaço onde antes era água.” O mesmo ocorre na 
Ponte das Garças, nas proximidades da QI 9 do Lago 
Sul, e se repete na Ponte do Bragueto, no Lago Norte.

Apesar da previsão do secretário de Meio Am-
biente, o professor Paulo Bretas lembra que no fim 
dos anos 1970, o Lago Paranoá viveu um momento 
trágico. Extremamente poluído pelo esgoto que rece-
bia, ocorreu uma mortandade nunca antes vista de 
peixes. Na época, o episódio mereceu a manchete 
do Correio, devido ao mau cheiro que o lago exalava 
para toda a cidade. A situação despertou a atenção 
das autoridades. Foram realizados altos investimentos 
e desencadeado o processo de despoluição do Para-
noá. A balneabilidade foi recuperada,...

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Agradeço ao Senador Rodrigo Rollemberg.

Gostaria de dizer que V. Exª será atendido, na 
forma do Regimento.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – A Presidência recebeu da Presidente da Re-
pública as seguintes Mensagens: nº 23, de 2012 (nº 
90/2012, na origem), solicitando a retirada de tramitação 
da Mensagem nº 20, de 2012 (nº 63/2012, na origem), 
que submete a indicação do Sr. Mario Rodrigues Junior 
para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; e nº 24, de 
2012 (nº 91/2012, na origem), solicitando a retirada de 
tramitação da Mensagem nº 21, de 2012 (nº 64/2012, 
na origem), que submete a indicação do Sr. Hederver-
ton Andrade Santos para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

São as seguintes as Mensagens:
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A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – As Mensagens nºs 23 e 24, de 2012, vão à 
publicação e serão votadas oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Passo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
(Pausa.)

Como o Senador Romero Jucá não está presen-
te, não temos mais oradores inscritos.

Peço desculpas, Senador João Capiberibe.
V. Exª está inscrito e está com a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da 

Rádio Senado e da TV Senado, preocupa-me muito 
uma instituição criada neste País chamada impuni-
dade, principalmente quando se investiga o andar de 
cima da criminalidade. Em geral, terminam impunes. 
Por isso, volto a lembrar, aqui da tribuna do Senado, 
que já se passou um ano e seis meses desde a Ope-
ração Mãos Limpas.

Exatamente no dia 10 de setembro de 2010, 
centenas de policiais federais e dezenas de viaturas 
tomaram as ruas de Macapá e prenderam as principais 
autoridades do Estado: o Governador Pedro Paulo, a 
figura nº 1 do Estado; o ex-governador, que acabava de 
deixar o governo, depois de sete anos e três meses, o 
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ex-Governador Waldez Góes; a primeira-dama, Marília 
Góes; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
o Conselheiro Júlio Miranda; o Prefeito de Macapá, 
Roberto Góes; o Secretário de Segurança.

A cúpula política do Estado toda foi parar na ca-
deia naquele 10 de setembro. E um ano e meio depois, 
a sociedade do Amapá e do Brasil ainda aguarda o 
resultado dos inquéritos, até porque correm em se-
gredo de justiça; o público não tem acesso ao que foi 
investigado, às provas ali contidas. E a preocupação 
é com a prescrição desses crimes. 

É assim que a impunidade se implantou no País. 
Há demora nos processos investigatórios; depois, no 
julgamento, termina-se levando à prescrição dos cri-
mes e à impunidade. 

Por isso, lembro, mais uma vez, ao Ministério Pú-
blico Federal e ao STJ que é necessário agilizar esses 
processos, até para que se saiba exatamente quem 
cometeu os crimes e aqueles que eventualmente não 
têm nada a ver tenham seu nome limpo nesse processo.

São vários inquéritos. Foi uma megaoperação, 
talvez a maior operação da Polícia Federal em todos 
os tempos, neste País. 

Dessa operação resultaram vários inquéritos. En-
tre outros, gostaria de destacar aqui o inquérito que 
investiga a Assembleia Legislativa do Amapá. Sabe-
-se que alguns Deputados daquela Casa recebiam 
por diária de viagem... Em seis meses ou um pouco 
menos do que isso, alguns Deputados receberam mais 
de R$400 mil em diárias. Há, evidentemente, muitas 
informações contidas nesse inquérito que envolve a 
Assembleia Legislativa do Amapá. 

Na residência de um dos deputados, Deputado 
Edinho Duarte, que foi preso no dia da operação, es-
tavam R$250 mil. Ora, mesmo sendo investigado, o 
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Moi-
sés Souza, tomou uma decisão, junto com sua Mesa, 
de alterar os valores da verba indenizatória, que já era 
altíssima. Cada Deputado, até junho do ano passado, 
se não me engano, dispunha de R$50 mil para as des-
pesas do mandato e posterior prestação de contas. 

Nós, Senadores, temos R$15 mil de verba inde-
nizatória. Quinze mil reais é tudo o que temos e o que 
podemos gastar, e depois temos que prestar contas. 
Os Deputados do Amapá, até junho do ano passado, 
dispunham de R$50 mil, mas o Presidente Moisés 
Souza e a sua Mesa elevaram para R$100 mil! 

Isso realmente nos enche de vergonha. As pes-
soas de bem no Amapá não aceitam esse tipo de situ-
ação. Por isso trago a esta tribuna para o Brasil tomar 
conhecimento. E faço isso, em primeiro lugar, para 
exigir resposta da Justiça. Em segundo lugar, para 

que a sociedade saiba o que está sendo feito com o 
seu imposto.

A carga tributária do Brasil corresponde a 34%, 
35% de tudo aquilo que produzimos. Janeiro, feverei-
ro, março, abril até 26 de maio do ano passado, tudo 
o que ganhamos foi para as mãos do Estado. Não é 
justo que essa energia coletiva, esse esforço coletivo 
seja concentrado nas mãos de meia dúzia. Que privi-
légio é esse? Que casta de privilegiados é essa que 
se julga com direito de se apropriar de recursos públi-
cos dessa forma?

Não satisfeito, o Presidente da Assembleia Le-
gislativa alterou o orçamento de 2012. E fiz questão 
de fazer um levantamento comparativo por Estado, 
comparando os ex-territórios do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima.

O Acre, que tem uma população de 746.375 ha-
bitantes, gastou com o Legislativo – aí incluído o Tri-
bunal de Contas –, em 2009, R$114 milhões; o Ama-
pá, com uma população um pouco menor, com 684 
mil habitantes, gastou R$136 milhões; Rondônia, com 
uma população de 1,5 milhão de habitantes, gastou 
R$162 milhões; e Roraima, com uma população de 
460 mil habitantes, gastou R$128 milhões. Há um de-
sequilíbrio, porque as assembleias legislativas desses 
Estados são exatamente iguais, cada uma delas tem 
24 Deputados. Isso foi em 2009.

Em 2010, o Amapá – nem vou citar o Acre, que 
cresceu de R$114 milhões para R$116 milhões, R$2 
milhões apenas de 2009 para 2010 – saiu de R$136 
milhões para R$184 milhões, ultrapassando Rondônia, 
que tem 1,5 milhão de habitantes. 

Agora, em relação à arrecadação desses Es-
tados, vou citar o caso do Amapá. A arrecadação do 
Amapá cresceu, de 2009 para 2010, apenas 3,72%. 
No entanto, os gastos com o Legislativo cresceram 
26,7%, ou seja, uma parcela significativa de recursos 
que poderiam melhorar a infraestrutura de saneamen-
to, de água, de energia do Estado está sendo gasta 
na manutenção do Poder Legislativo.

Esses dados mostram que há um descontrole 
nos gastos dessas assembleias. Temos aqui o caso do 
Amapá e de Roraima, que são muito emblemáticos. No 
mesmo período, Roraima sai de R$128 milhões para 
R$158 milhões. 

Portanto, esses valores repassados à Assembleia 
Legislativa, além de serem absolutamente exagerados 
– como é que uma assembleia de 24 Deputados pode 
justificar gastos mensais da ordem de R$13 milhões? 
–, o Presidente da Assembleia deixa de cumprir uma 
lei fundamental, que é a lei da transparência. A Lei 
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, no art. 
48, “libera ao pleno conhecimento e acompanhamento 
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da sociedade, em tempo real, as informações porme-
norizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 
em meios eletrônicos de acesso público”. 

Quer dizer o seguinte: todas as receitas e todas 
as despesas devem obrigatoriamente ser colocadas 
claramente diante dos olhos do contribuinte, mas o 
Presidente da Assembleia Legislativa do Amapá não 
cumpre a Lei e não explica com o que gasta essa fá-
bula. Isso evidentemente provoca uma grande preo-
cupação a todos nós. 

A falta de prestação de contas, evidentemente, 
cria uma enorme desconfiança. Também há investi-
gações da Polícia Federal na Assembleia Legislativa, 
envolvendo alguns Deputados. Não são todos, é bom 
que se esclareça. Os Deputados envolvidos nessa in-
vestigação são apenas sete a oito dos que compõem 
hoje a Assembleia Legislativa do Amapá. Mas é fun-
damental para a sociedade como um todo que saiba-
mos o final dessas investigações e que tenhamos o 
resultado da Justiça.

Ontem, fiz referência aqui a um projeto de lei para 
dar transparência aos processos licitatórios, pois vimos, 
no programa Fantástico, como as empresas fazem os 
conluios para ganhar, digamos, as licitações ou os 
contratos. Há uma reação enorme no País, inclusive a 
Presidenta Dilma determinou investigações profundas, 
e houve debates aqui no Senado.

Estou trazendo um projeto de lei para revelar esse 
segredo de quatro paredes ao conjunto da sociedade. 
Não é possível mais que as comissões de licitação se-
jam feitas em salas fechadas, é preciso colocar câme-
ras a fim de transmitir em tempo real todo o processo 
licitatório. Além do que, é necessário também, para ga-
rantir a concorrência, que não se revelem as empresas 
que compram os editais, porque, na hora em que se 
revelam as empresas que compram os editais, é mui-
to mais fácil fazer o conluio e viciar a licitação. Então, 
isso já está no projeto de lei que estamos elaborando.

Outra questão fundamental é que, assim como 
hoje cada ente público reserva na Internet uma janela 
para a transparência, dentro dessa janela vamos criar 
a obrigatoriedade de que haja uma janela de transpa-
rência para as licitações públicas. 

Todo processo de licitação pública deverá ser re-
velado em tempo real para o conjunto da sociedade. 
Para esse projeto de lei peço sugestões e contribui-
ções daqueles que nos ouvem e nos veem, para que 
possamos fazê-lo tramitar com celeridade nesta Casa 
e dar transparência a uma questão emblemática, fun-
damental, que é o processo licitatório. Falta transpa-
rência no processo licitatório. Venho pensando nisso 
há muito tempo, e estamos formatando um projeto de 

lei para dar transparência aos processos licitatórios de 
compras e contratações de serviços públicos.

Srª Presidenta, encerro esta minha participação 
na tribuna conclamando a sociedade brasileira – falei 
dos estudantes, da UNE, dos diretórios acadêmicos das 
universidades – a fazer o acompanhamento dos gastos 
públicos. Nós demos um salto importante. Hoje, todas as 
universidades públicas têm seu portal de transparência 
na Controladoria-Geral da República. Você pode entrar 
no Ministério da Educação, entrar na sua universidade 
e saber em detalhes dos gastos da sua universidade. 
É fundamental que os estudantes se mobilizem em 
suas faculdades e criem comitês de transparência, 
criem grupos para fazer o acompanhamento dos gas-
tos. Dessa forma, vamos fazer a prevenção, porque o 
que aparece no portal da transparência são as notas 
de empenho. A nota de empenho é um compromisso 
de compra, ainda não foi feita a compra, ainda não 
foi paga. Então, esses comitês de transparência, que 
poderão ser organizados nas universidades públicas, 
nas repartições públicas e nas prefeituras podem evi-
tar, sim, podem controlar a corrupção em nosso País. 

É fato que há uma desconfiança generalizada 
em relação às instituições públicas. Todas as pesqui-
sas, todos os estudos mostram que os brasileiros não 
confiam em suas instituições. Instituições criadas para 
fiscalizar o uso correto do dinheiro estão sob descon-
fiança. Portanto, é hora de a sociedade colocar a mão 
na massa e aproveitar essas informações que estão 
disponíveis nos portais. 

Existem instituições que resistem à aplicação da 
lei, como é o caso que acabei de mencionar, da As-
sembleia Legislativa do Amapá. Estou encaminhando 
documentos ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Presidente da Assembleia Legislativa exigindo o cum-
primento da lei.

Neste País, precisamos, definitivamente, acabar 
com essa história de que tem lei que pega e tem lei 
que não pega.

A Lei da Transparência é uma exigência da so-
ciedade e tem que pegar.

Obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Obrigada, Senador Capiberibe.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parla-

mentares que está convocada sessão solene conjunta 
do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 16 de abril 
do corrente, segunda-feira, às 11 horas, no plenário do 
Senado Federal, destinada a comemorar o Dia do Índio. 

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Com a palavra o Senador Romero Jucá e, 
posteriormente, o Senador Delcídio do Amaral.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nesta noite, já 
encerrando os trabalhos, quero saudar todos os que 
estão nos acompanhando na TV Senado, na Rádio 
Senado, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, por todos 
os instrumentos de debate da sociedade, saudar V. 
Exª, o Senador Delcídio, e pedir a palavra para fazer 
dois registros rápidos.

Primeiro, sobre as reuniões que aconteceram 
durante o dia de ontem, duas audiências públicas de 
que participei, duas audiências públicas muito impor-
tantes. A primeira delas, audiência pública da Comis-
são de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador 
Delcídio do Amaral, em conjunto com a Comissão de 
Constituição e Justiça, que tratou do meu Projeto de 
Resolução 72, que procura disciplinar a questão do 
ICMS da importação.

Nós recebemos ontem, em desdobramento da 
audiência de segunda-feira, empresários, juristas, 
técnicos que puderam se manifestar, a maioria deles 
a favor do projeto, alguns com pontos contrários, ele-
vando o debate sobre um tema que é extremamente 
importante para o Brasil. Nós temos que discutir o que 
o Brasil está fazendo hoje, vários Estados dando in-
centivo fiscal para a importação de produtos, criando 
um diferencial de preço favorável ao produto importado.

Nós encerramos, ontem, as audiências públicas 
e vamos nos debruçar agora sobre o tema que é re-
latado pelo Senador Delcídio Amaral na Comissão de 
Assuntos Econômicos, e pelo Senador Ricardo Ferraço 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Nós estamos, no Governo, discutindo caminhos 
para tentar resolver essa questão. Existe a gravidade de 
alguns Estados que têm mecanismos que arrecadam 
recursos que são imprescindíveis a esses Estados, 
entre eles o de V. Exª, Presidenta, o Estado de Goiás, 
Espírito Santo e, principalmente, Santa Catarina. Mas 
o Governo está aberto – e eu tenho participado dos 
debates – no sentido de procurar caminhos que pos-
sam equacionar essa questão de um lado, na própria 
legislação e, de outro lado, buscando compensações 
que possam fazer com que a infraestrutura, a logística 
desses Estados seja reforçada no intuito exatamente 
de fazer com que essas importações não cessem se-
gundo a expectativa negativa desses Estados.

Então, nós tivemos a audiência pública. Eu pude 
me manifestar favoravelmente ao projeto, defendendo 
vários pontos importantes para a economia brasileira. 
Na próxima semana, nós vamos debater tecnicamen-
te e aguardar o relatório do Senador Delcídio na Co-
missão de Assuntos Econômicos, para exatamente 

ter o perfil da solução que vai efetivamente construir 
um novo mecanismo para as importações brasileiras.

Tivemos também uma audiência pública na Co-
missão de Ciência e Tecnologia, onde se discutiu o 
Plano Nacional de Banda Larga para a região Norte 
do Brasil. A região Norte do Brasil, em 2010, tinha 
ficado fora do Plano Nacional de Banda Larga. Nós 
nos manifestamos, nós falamos bastante sobre isso, 
procuramos o então Ministro das Comunicações e, 
em 2011, procuramos o Ministro Paulo Bernardo tam-
bém. O Governo Federal, então, deu a determinação 
alocando R$66 milhões para que nós tivéssemos, en-
tão, a inclusão da região Norte no Plano Nacional de 
Banda Larga.

Manifestei-me nessa audiência pública, registran-
do os avanços da banda larga no Estado de Roraima, 
graças inclusive à contribuição da Eletronorte, que 
permitiu a iluminação de uma rede vinda da Venezue-
la chegando até Roraima. Mas, sem dúvida nenhuma, 
apesar desse esforço, é preciso fazer mais. A banda 
larga, no meu Estado de Roraima, ainda é um proble-
ma, não chega para todos, tem uma velocidade baixa. 
Portanto, nós queremos o aumento dos investimentos 
não só do Governo, mas também das operadoras – 
ressalte-se a OI, que é quem administra hoje a banda 
larga vinda da Venezuela para Roraima. Nós queremos 
mais investimentos, para que tenhamos a condição de 
dar à população roraimense o atendimento que nós 
esperamos e que o resto do Brasil tem.

Então, nós tivemos uma audiência pública bastan-
te importante, com a participação do Dr. Cezar Alvarez, 
Secretário Executivo do Ministério das Comunicações. 
Estivemos com o Dr. Adhemar Palocci também, Dire-
tor da Eletronorte, que nos informou que a Eletronorte 
está efetivamente nas linhas de transmissão que es-
tão sendo construídas para interligar Tucuruí, Senador 
Delcídio, até Manaus e de Manaus a Boa Vista. Essa 
linha já está contratada. Haverá também a ligação de 
banda larga, haverá a linha para essas ligações nes-
sas linhas de transmissão. Portanto, Roraima passará 
a contar, quando essa instalação estiver pronta, com 
duas operadoras diferenciadas, fazendo a banda larga 
no Estado, gerando concorrência e, portanto, melho-
rando o atendimento.

O último registro que gostaria de fazer é exata-
mente sobre o Dia Internacional da Água, que é hoje, 
quinta-feira. Nós reconhecemos a importância desse 
tema e registramos que, na minha cidade de Boa Vista, 
existem mais de cem igarapés urbanos que precisam de 
proteção. A legislação brasileira hoje já é uma legisla-
ção forte, já é uma legislação moderna. Os Senadores 
que participaram do encontro internacional na França, 
Jorge Viana e Rollemberg, deram aqui, na tarde de 
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hoje, o testemunho do projeto que nós temos aqui em 
tramitação de regulamentação dessa questão da água. 

Mas nós precisamos investir mais. É preciso que 
haja prioridade na alocação de recursos para que te-
nhamos condição de manter e de cuidar dos nossos 
mananciais. A Amazônia é um grande receptor de 
águas no mundo. Nós temos que ter atenção com as 
águas de todo o Brasil e, em especial, com as águas 
da Amazônia e do meu Estado de Roraima.

Portanto, fica aqui o nosso registro, aplaudindo a 
legislação que o Brasil tem, mas registrando a impor-
tância, a necessidade de se alocar mais recursos para 
que a política de proteção às águas seja, efetivamen-
te, colocada em funcionamento aqui em nosso País.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Agradeço o Senador Romero Jucá.
Passo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral. 
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Lúcia Vânia, Senador Ro-
mero Jucá, quero, já no final do dia, um dia bastante 
intenso, em que tivemos muitas audiências públicas, 
uma delas presidida por V. Exª, na Comissão de In-
fraestrutura, falar sobre alguns assuntos que eu não 
poderia deixar de destacar, especificamente sobre as 
duas audiências públicas que realizamos em conjunto 
com a Comissão de Constituição e Justiça, tratando 
do Projeto de Resolução do Senado nº 72, de autoria 
do Senador Romero Jucá, projeto esse que tenho a 
honra de ser o relator, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos – e, na Comissão de Constituição e Justiça, 
o Senador Ferraço é o relator.

Conforme ajustado, conforme acordado, nós re-
alizamos essas duas audiências públicas, uma na 
terça-feira e outra na quarta-feira, Casa cheia, muita 
gente, belíssimas exposições. A audiência pública de 
terça-feira mais voltada para os governadores; o Go-
vernador de Goiás, o Estado de V. Exª; o Governador 
do Espírito Santo, o Governador Casagrande; o Go-
vernador de Santa Catarina, o Governador Colombo; 
o Vice-Governador do Pará. E nós tivemos uma opor-
tunidade muito boa de debater este tema e, ao mes-
mo tempo, ouvir as preocupações dos governadores.

Estive com alguns governadores, na segunda-
-feira, em reunião com o Ministro Guido Mantega, por-
que o Governo também está preocupado em buscar 
compensações para os Estados que possam vir a ser 
prejudicados com a aprovação do Projeto de Resolu-
ção nº 72.

E ontem nós fizemos a segunda audiência pú-
blica. Foi uma audiência pública mais técnica, foi uma 
audiência pública na qual nós ouvimos muitas associa-

ções. V. Exª estava presente também, os empresários, 
os industriais e também o lado jurídico do Projeto de 
Resolução do Senado nº 72.

Evidentemente, as audiências públicas são feitas 
para esclarecer os Senadores, para que tenhamos um 
conhecimento melhor da matéria, um conhecimento 
melhor dos problemas e o que representa este Projeto 
de Resolução 72 para o nosso País.

Ontem foi uma discussão, como eu disse, mais 
aprofundada, com mais números e dentro de uma lei-
tura mais ampla não só de país, de vários segmentos 
industriais, mas vis-à-vis também com um processo 
de competição agressivo que nós efetivamente viven-
ciamos. E o importante é que o PRS 72 é um primeiro 
passo, Senadora Lúcia Vânia e Senador Romero Jucá.

Nós temos muitos passos a percorrer para garantir 
a eficiência e a competitividade da produção brasileira, 
da indústria brasileira.

Nós temos discussões polêmicas, difíceis, deso-
neração da folha, custo de energia, a carga tributária, 
o próprio câmbio que hoje tem um papel importante 
nessas trocas comerciais e no custo final dos nossos 
produtos, a questão da logística.

Ontem, o ponto forte da audiência pública foi 
quando aflorou uma discussão mais ampla, e o PRS 
72 é um pedaço de um grande universo de discussões 
que, efetivamente, nós vamos ter de fazer na Comissão 
de Infraestrutura, que V. Exª preside, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, porque o Brasil precisa ter com-
petitividade, precisa ter eficiência, precisa ter custos 
menores. O Brasil é hoje um país caro, por uma série 
de razões que não vou me estender, mas a realidade 
é que, se nós não fizermos uma discussão clara sobre 
essas questões, se nós não tomarmos providências, 
haverá riscos.

O papel nosso aqui é proteger o nosso País com 
relação a riscos que, naturalmente, a nossa economia 
possa vir a enfrentar, em função dessas ocasiões to-
das que eu acabei de elencar.

Foram duas audiências muito boas. Uma com 
viés político maior e outra com viés mais empresarial, 
com mais numerologia e numa leitura, efetivamente, 
de competição de país, sem falar no contexto jurídico.

Nós tivemos condição de ouvir opiniões dos dois 
lados, da constitucionalidade e da não constituciona-
lidade do PRS 72.

Nós agora temos novas tarefas pela frente, Se-
nador Romero Jucá. Como V. Exª mesmo disse.

Nós temos pela frente, agora, a apresentação 
dos relatórios.

Ontem o Senador Ferraço, na audiência pública, 
disse que iria apresentar a sua posição em relação ao 
PRS 72, que estaria espelhada no relatório que iria 
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apresentar na Comissão de Constituição e Justiça, 
muito bem comandada pelo Senador Eunício Olivei-
ra. E, consequentemente, vou começar a trabalhar 
também no meu relatório, fruto de tudo aquilo que foi 
discutido, acordado.

Na reunião com os governadores, na segunda-
-feira, o Ministro Guido marcou uma nova reunião 
para hoje, quando o Governo estuda formas de com-
pensação, não só de investimentos em logística, em 
projetos industriais, mas também na antecipação de 
royalties, que é uma proposta que surgiu na primeira 
reunião, na reunião de segunda-feira, com o Gover-
nador Casagrande.

Portanto, acho que há boa vontade no sentido de 
se buscar uma solução. E uma solução não só focada 
naqueles Estados que podem ter algum prejuízo, mas 
uma solução que seja boa para o Brasil.

Como disse o Dr. Jorge Gerdau, ontem, o PRS 72 
é o primeiro passo, Senador Romero, para uma série 
de mudanças. E, sem dúvida nenhuma, não podemos 
ficar omissos com a velocidade com que o mundo ca-
minha, com as dificuldades econômicas, com a com-
petição. Temos que nos movimentar.

É importante registrar que, ao longo dessas dis-
cussões, ficou muito claro também como prioridade 
do Governo, Senador Romero Jucá, outros projetos. 
O Projeto do Comércio Eletrônico, o e-commerce. Vi 
hoje o Senador Walter Pinheiro falar – estava acom-
panhando pela televisão, recebendo algumas pessoas 
no meu gabinete – que o comércio eletrônico chegou, 
no passado, a R$18 bilhões.

Nós que somos de Estados que, pelo menos até 
agora, não prestamos esse tipo de serviço, vemos o 
ICMS dessas vendas se concentrando em dois Estados, 
talvez três Estados brasileiros. Isso é o objeto obscuro 
do desejo de todos os Secretários de Fazenda do Brasil.

Tive a oportunidade de apresentar esse projeto 
do e-commerce. Acabei de me reunir com o Senador 
Renan, que é o relator na Comissão de Constituição e 
Justiça. Esse projeto é fundamental, porque trará be-
nefícios imediatos para todos os Estados brasileiros. 
E a nossa proposta é uma proposta ousada.

A proposta do Governo é dividir meio a meio o 
ICMS e a nossa proposta é mais agressiva: ficar 70% 
onde está o comprador e o vendedor ficar com 30%. 
Essa é uma pauta vigorosa, uma pauta importante, e 
temos que aproveitar. É uma PEC e precisamos apro-
veitar essa oportunidade.

Fizemos uma PEC até porque esse assunto está 
totalmente, Senador Romero... V. Exª falou agora da 
banda larga no Norte do Brasil, em Roraima, dos pro-
jetos de energia que V. Exª conhece como ninguém. 
Sofremos juntos anos e anos atrás. O e-commerce é 

um projeto fundamental para o País, e acredito que o 
Senado rapidamente vai analisar esse projeto, porque 
é desejo de todos os Estados brasileiros.

Outro projeto também que não poderia deixar de 
destacar é o projeto de correção das dívidas dos Esta-
dos. Não podemos mais conviver com essa realidade. 
O meu Estado paga, paga, paga dívida e hoje fomos 
surpreendidos com a manchete nos jornais de que a 
nossa dívida está em R$7 bilhões. Ela não baixa nunca! 
Ela não reduz nunca! Até quando vamos viver dentro 
dessa realidade? O Governo está acenando com a 
possibilidade de convivermos com outra realidade no 
que se refere ao pagamento da dívida dos Estados.

Então, esse projeto também é relevante e está 
na Comissão de Assuntos Econômicos e, sem dúvida 
nenhuma, temos total interesse em pautá-lo porque, 
com isso, ajudaremos os governadores, ajudaremos 
os Estados, porque aí vai sobrar mais dinheiro para 
investir em saúde, para investir em educação, para 
investir em infraestrutura, que é o objetivo de todos 
os governadores.

Tenho a honra de receber um aparte do Senador 
Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Delcídio, queria dar este aparte exatamente na 
mesma direção de V. Exª, apoiando os projetos que V. 
Exª nomeou, um de sua autoria, que trata do comércio 
eletrônico. Temos que resolver essa questão, as lojas 
no Brasil estão fechando, estão virando apenas termi-
nal de computador para que alguns Estados brasileiros 
vendam, através do comércio eletrônico, para nossos 
Estados. A arrecadação está caindo, está havendo de-
semprego no comércio exatamente por conta dessa 
questão. Então, V. Exª fez um projeto, o Senador Re-
nan é relator dessa PEC e precisamos pautá-la com 
prioridade. Quero aqui registrar o meu apoio a esse 
projeto, como quero registrar o meu apoio para dizer 
que a Bancada do PMDB já se manifestou sobre isso, 
exatamente sobre a questão da mudança do indexador 
da dívida dos Estados. É outra questão que é injusta 
para os Estados. Os indexadores que hoje regulam as 
dívidas não fazem mais justiça ao momento econômi-
co que nós estamos vivendo. Enquanto nós tínhamos 
taxas Selic de 20%, 25%, o IGPD-I mais 6% ou mais 
9%, dependendo do Estado... Já era uma taxa alta, 
mas agora, com a taxa Selic em um dígito, sem dúvida 
nenhuma, nós estamos vivendo um momento de ex-
trema penalização para os Estados brasileiros. V. Exª 
falou do caso do Mato Grosso e essa é uma verdade 
para todos os Estados. Paga-se uma fortuna de ser-
viço da dívida e, quando se chega ao final do ano, a 
dívida é maior do que quando começou o ano. Então, 
na verdade, isso não pode continuar desse jeito. Eu 
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queria registrar também o meu posicionamento favo-
rável a essa matéria e dizer que esses temas econô-
micos são muito importantes neste semestre. Nós já 
estamos no final de março, nós temos a questão da 
Resolução nº 72, que precisamos votar rapidamente. 
V. Exª falou dessa questão do comércio eletrônico. Nós 
temos a questão da dívida dos Estados e temos um 
outro desafio também, que são os índices do Fundo 
de Participação dos Estados, que nós temos que vo-
tar este ano, porque, no final do ano, o fundo atual, 
os índices atuais, perdem a validade por decisão do 
Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí vários 
assuntos para que, neste semestre, o Senado se de-
bruce e vote, porque, no caso do FPE e dessas outras 
matérias, nós temos que ouvir a Câmara dos Deputa-
dos ainda. Esses projetos de que V. Exªs estão falando, 
tirando a Resolução nº 72, que é um projeto específico 
do Senado, todos eles são oriundos do Senado e pre-
cisam ainda ser tratados na Câmara dos Deputados, e 
precisam ser tratados com urgência. Então, realmente 
nós temos aí um calendário bastante apertado e uma 
pauta que é emergencial para a economia brasileira 
nos dias de hoje. Então, quero parabenizá-lo pelo pro-
nunciamento e quero dizer aqui que apoio incontinenti 
todas as questões que V. Exª registrou.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Romero. É muito pertinente 
o comentário de V. Exª com relação ao FPE, que é outro 
desafio grande. E nós temos que aprovar o novo FPE 
ainda este ano. Em função do próprio julgamento do 
STF, nós temos que nos debruçar sobre esse assunto 
para que ele tenha validade a partir de 1º de janeiro 
de 2013. Portanto, é uma pauta difícil, com exceção 
do Projeto de Resolução nº 72, como disse o Senador 
Romero Jucá.

Os outros vão ter que passar na Câmara. Então, 
nós temos aí pouco tempo, em um ano atípico, porque 
nós temos eleições. Veja a complexidade da nossa 
agenda, especialmente neste primeiro semestre, aqui 
no Senado e na Câmara também. Então, nós temos 
que trabalhar duro, como disse muito bem o Senador 
Romero Jucá. Essa é uma pauta emergencial, é uma 
pauta fundamental para o Brasil, e nós temos que tra-
balhar intensamente nisso. 

Eu não poderia deixar de destacar, também, Se-
nador Romero, que nós vamos votar na terça-feira a 
previdência dos novos funcionários, do funcionalismo 
público, os futuros, porque esse também é um proble-
ma que preocupa, e a Presidenta Dilma foi muito... O 
Governo encaminhou um projeto que é fundamental. 
O Senador Romero foi Ministro da Previdência e sabe 
da importância desse projeto também. E nós estamos 

pautando isso para terça-feira próxima, na reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Portanto, eu entendo, minha cara Presidenta, 
Senadora Lúcia Vânia, que nós temos aí essa agen-
da mínima, na qual vamos gastar muito tempo e, ao 
mesmo tempo, nós temos que analisar tudo isso com 
agilidade, porque o Brasil, a população brasileira exige 
de todos nós isso.

Hoje, também, conversando com o Senador Wal-
ter Pinheiro, Líder do meu partido, falamos um pouco 
sobre essa questão do pacto federativo e da necessi-
dade, Senador Romero, de fazer essas discussões nas 
comissões permanentes, independentemente dessa 
comissão especial, de notáveis, enfim, seja lá qual for o 
nome que essa comissão venha a ter. Nós entendemos 
que os debates importantes do pacto federativo nós 
precisamos fazer nas comissões. E fazer um debate 
amplo naquilo que tange a área econômica, naquilo 
que tange a área de infraestrutura, naquilo que tange 
a área social, jurídica, enfim, toda essa inter-relação, 
esse imbricamento que existe nesses vários segmentos 
econômicos e sociais do País, federativos, os Poderes. 
Então, nós já temos aprovado, muito antes dessa co-
missão de notáveis, um requerimento na Comissão de 
Assuntos Econômicos, para uma discussão do pacto 
federativo, e pretendemos apresentar uma proposta 
ampla com a participação de várias comissões, até 
porque os temas são interligados, para fazermos de-
bates, por exemplo, às quintas-feiras pela manhã, aqui, 
no plenário, chamando representantes da sociedade, 
chamando o empresariado, enfim, para apresentar 
um documento, um trabalho intenso das comissões, 
mas olhando lá na frente. Portanto, temos uma pauta 
de médio prazo, de curtíssimo prazo e uma de médio 
e longo prazo, e acho que temos que enfrentar essa 
agenda porque é fundamental para o Brasil. E não te-
nho dúvida nenhuma, os Senadores e Senadoras, com 
a serenidade que têm, o equilíbrio, a experiência, não 
vão faltar nesse momento, em que, acima de tudo, o 
Brasil precisa ousar, e a ousadia tem que nascer aqui, 
no Senado Federal, a Casa da Federação.

Quero agradecer a V. Exª pela paciência, pela 
tolerância e também aproveitar para cumprimentar o 
Senador Romero Jucá por este trabalho sempre com-
petente aqui na nossa Casa, o Senado Federal.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Agradeço ao Senador Delcídio do Amaral e 
o cumprimento pela oportunidade do seu discurso. 

Quero estender os cumprimentos também ao Se-
nador Romero Jucá pelo projeto de que é autor e que, 
sem dúvida nenhuma, será motivo de muita atenção 
nossa nesta semana que entra. A Resolução nº 72 é 
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importante para o Brasil e, sem dúvida nenhuma, pre-
ocupa muito os Estados de Goiás, Santa Catarina e 
Espírito Santo. Mas, conhecendo a experiência de V. 
Exª e a habilidade para tratar dos diversos assuntos, 
temos certeza de que vamos ter um bom resultado.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – O Sr. Senador Romero Jucá. enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, registro o recebimento de 
belíssima publicação do Ministério do Meio Ambiente 
sobre o Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) para 
o ano de 2012.

Instituído pela Lei de Gestão de Florestas Públi-
cas (Lei n° 11.284/2006) com o objetivo de descrever 
as áreas florestais públicas a serem submetidas a pro-
cesso de concessão no ano vindouro, o PAOF surge 
como um valioso instrumento de planejamento das 
ações da União para a produção florestal sustentável.

Por meio de concessão onerosa de florestas 
públicas naturais ou plantadas, o Plano permite um 
melhor gerenciamento dessas áreas para a explora-
ção de recursos madeireiros ou de serviços. Nesse 
processo, o Plano contempla a participação direta da 
sociedade na sua elaboração, promovendo reuniões 
técnicas, audiências e consultas públicas pela internet 
para subsidiar a elaboração final do documento.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que o PAOF 2012 
foi elaborado sob estrita colaboração e alinhamento 
com outras políticas públicas da União, dos Estados, 
Municípios e do Distrito Federal.

Feito com base nos números do Cadastro Oficial 
de Florestas Públicas, que em abril de 2011 registrava 
aproximadamente 286 milhões de hectares de flores-

tas cadastradas, o PAOF estabelece os critérios de 
acessibilidade ao processo de concessão por parte de 
pessoas jurídicas, estabelecendo parâmetros para a 
definição do tamanho das unidades de manejo e con-
siderando as particularidades e especificidades de 
cada região do Brasil.

Apesar de se localizar, em sua grande maioria 
(93%), no Bioma Amazônico, essas áreas florestais 
estão espalhadas pelos quatro cantos do País.

Foram, no total, 213 milhões de hectares de flo-
restas públicas federais avaliadas para a possibilidade 
de concessão, observando-se os critérios, requisitos 
e impedimentos legais. Após esse processo, apenas 
pouco mais de 2% dessa área total se tornou elegível 
para o processo, ou 4,4 milhões de hectares de áreas 
florestais, excetuando as reservas indígenas, unidades 
de proteção integral e de uso comunitário.

Para alcançar o seu objetivo final, Sr. Presidente, 
o PAOF 2012 avalia finalmente a demanda por produ-
tos florestais, evidenciando a sinergia existente entre 
a política florestal e as demais políticas setoriais de 
desenvolvimento e aplicação econômica.

Por tudo isso, entendo ser de destacado valor 
a publicação do Ministério do Meio Ambiente sobre 
o Plano Anual de Outorga Florestal, mostrando para 
toda a sociedade o planejamento público para o se-
tor e as boas políticas desenvolvidas para melhorar o 
gerenciamento de seus recursos, sempre de maneira 
sustentável e responsável.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 55 
minutos.)
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Ata da 44ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 23 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Rodrigo Rollemberg e Acir Gurgacz e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 11 mi-
nutos e encerra-se às 10 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. 
Bloco/PSB – DF) – A Presidência recebeu do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão o 
Ofício nº 115, de 2012, na origem, que encaminha 
ao Congresso Nacional publicações referentes ao 
“Perfil das Empresas Estatais e Relatório Anual”, do 
exercício de 2011.

O expediente será encaminhado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
juntamente com as referidas publicações.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 115/DEST-MP

Brasília, 7 de março de 2012

Assunto: Envio de publicações – Perfil das Empresas 
Estatais e Relatório Anual – Referente ao exercício de 
2010.

Senhor Presidente,
1. Tenho o prazer de encaminhar a Vossa Senho-

ria exemplares das publicações Perfil das Empresas 
Estatais e Relatório Anual, referentes aos dados 
financeiros do exercício de 2010, produzidas sob a 
supervisão do Departamento de Coordenação e Go-
vernança das Empresas Estatais – DEST, divulgando 
as informações relativas ao desempenho econômico-
-financeiro e a execução orçamentária das empresas 
estatais federais, com vistas a conferir maior trans-
parência às atividades deste segmento do Governo 
junto à sociedade.

2. O conteúdo das publicações também está 
disponível no sítio do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (www.planejamento.gov.br), 

dentro do conteúdo “Empresas Estatais”, item “Pu-
blicações”.

3. Por fim, coloco a estrutura deste Departamento 
à disposição para maiores esclarecimentos e informa-
ções sobre o assunto.

Atenciosamente, – Murilo Francisco da Silva, 
Diretor.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 198, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao senhor Ministro do Desenvolvimento In-
dústria e Comércio Exterior – MDIC, no âmbito dão 
Departamento de Operações e Comércio Exterior 
– DECEX, informações sobre a importação da juta 
e da malva brasileira, considerando um cenário no 
qual a importação das duas está em alta em razão da 
cotação do dólar favorável aos países exportadores: 
Índia e Bangladesh.

1. Qual a quantidade importada de juta e malva (in 
natura, saco e/ou fio) importadas pelo Brasil, 
ano a ano, desde 1998?

2. Quais os portos de entrada desses produtos?
3. Há algum estudo de impacto econômico sobre os 

prejuízos causados à produção nacional advin-
dos da importação de juta e malva?

4. Quais as medidas que estão sendo tomadas para 
evitar a falência do segmento de juta e malva na 
região produtora brasileira e que pode causar 
desemprego a milhares de famílias?

5. O DECEX está considerando a necessidade de re-
ver a autorização de importação de sacaria de 
juta e malva tendo em vista que a legislação an-
tidumping perdeu seu objeto devido a cotação 
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do dólar ser favorável aos países exportadores 
de juta e malva?

6. O Regime aduaneiro especial de drawback está 
sendo aplicado no segmento de juta e malva?

7. Quais as ações adotadas pelo governo brasileiro 
para evitar a NCM de Fuga, modo ilegal de impor-
tação denominado pela Secretaria de Comércio 
Exterior – SECEX, quando se burla regulamento 
de importação de um determinado produto ao 
utilizar um código de outro de importação?

8. Quais os impostos exigidos desde o pedido de im-
portação até a utilização da juta ou malva impor-
tada pelo consumidor final?

9. Quais os impostos exigidos desde a colheita até a 
utilização da juta ou malva nacional pelo consu-
midor final

Justificação

A Juta e a Malva no Amazonas são produtos agrí-
colas de extrema importância para a economia local, 
pois além de levar o sustento para a mesa de milha-
res de ribeirinhos do interior do estado, fazem parte 
também da história deste povo.

Originária da Índia, a fibra era indispensável ao 
comércio internacional nas décadas de 20 e 30 do 
século passado, uma vez que era usada nos sacos 
de café e outras mercadorias, por absorver umidade 
e preservar seus conteúdos. E com isso, a oportuni-
dade de viabilizar sua plantação em larga escala era 
vislumbrada, porque poucos países a produziam para 
sustentar a da época e o possível crescimento.

Seu início em terras caboclas remonta ainda ao 
início do século passado quando diversos imigrantes 
começaram a se instalar na região amazônica para 
produzir e trabalhar nessa terra. Nesse sentido, a fibra 
chegou ao Estado trazida do continente asiático por 
imigrantes japoneses, por volta de 1920, e começou a 
ser plantada nas áreas alagáveis da floresta no muni-
cípio de Parintins, local onde os imigrantes formaram 
uma grande colônia japonesa, que tinham um regime 
de cheias e secas parecido com o ciclo percebido na 
região asiática.

Porém, a variedade vegetal não conseguiu se 
adaptar tão bem a região em razão do clima equato-
rial e a produção da juta era sempre menor do que o 
esperado nas condições climática percebidas na Ásia. 
Desta forma, os colonos japoneses começaram a tra-
balhar na adaptação da planta à localidade e outra va-
riedade da planta começou a ser cultivada somente a 
partir de 1935, introduzida pelo colono Ryoto Oyama.

Com a ascensão da juta no interior do Amazonas, 
o Brasil deixou de importar a fibra da Índia. Na metade 
da década de 1930, o cultivo de juta representou mais 
de 35% da economia amazonense, empregando mais 
de 50 mil famílias. 

O cultivo de malva e juta foi, e continua sendo, 
muito representativo no Amazonas, e, sendo a juta 
uma das principais culturas economicamente viáveis 
no período da estagnação econômica da região ama-
zônica no período pós-ciclo da borracha. E, por isso, 
a juta começou a se espalhar por diversos municípios 
amazonenses como Manacapuru, Anamã, Beruri, Iran-
duba, Itacoatiara dentre outros.

E isso trouxe renda e desenvolvimento para di-
versos municípios, dentre eles Parintins que hoje é 
o berço da cultura popular do estado do Amazonas 
cresceu e se desenvolveu com os resultados do cultivo 
da juta e malva, assim como outras localidades onde 
diversos ribeirinhos tiram o seu sustento e de sua fa-
mília do plantio da juta.

No entanto, apesar de toda a sua importância 
para a economia local, em razão de todo o contex-
to que a envolve, na criação de emprego e renda de 
diversos ribeirinhos, além da relevância dela para a 
fixação populacional no interior do estado, a falta de 
política pública adequada para incentivar a produção 
e o estudo e pesquisa a fim de melhorar a produção 
em escala, acarretaram na fragilidade do plantio dessa 
cultura, sempre suscetível a qualquer mudança climá-
tica e falta de maior competitividade frente ao mercado 
internacional.

Hoje, no cenário mundial o Amazonas caiu mui-
to em sua importância e quantidade de produção de 
juta, pois de acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no úl-
timo dia 26, os produtores amazonenses do produto 
colheram apenas 907 toneladas da fibra em 2010. E 
isso representa uma produção de aproximadamente 
10 mil toneladas ano, ou seja, mais de 90% da produ-
ção nacional que atinge médias de 14 mil toneladas. 
Todavia, a título de comparação, somente o estado do 
Amazonas no seu auge da produção agrícola, chegou 
a produzir mais de 90 mil toneladas.

Mesmo assim, isso representa em média, se-
gundo dados dos indicadores da Produção Agrícola 
Municipal do IBGE, que cada hectare de área planta-
da correspondeu, no ano de 2010, a 1.286 quilos do 
de juta, totalizando rendimentos de R$1,042 milhão 
no período, renda esta demasiadamente importante 
para os ribeirinhos da região.
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E nesse contexto global onde o Brasil está inse-
rido, a juta nacional tornou-se pouco competitiva, em 
razão de diversos fatores, como a pouca preocupação 
do governo brasileiro em incentivar a produção em es-
cala de forma a agregar maior valor a produção e ao 
produto final a ser colocado no mercado.

Com isso, a juta produzida na Índia, Bangladesh, 
começou a invadir o mercado consumidor nacional a 
partir do final de 2011, em razão do produto chegar 
em terras brasileiras, em média, com valores 10% me-
nores dos que os aqui praticados.

Nesse cenário, diversas fábricas já demitiram 
quase a metade de seus funcionários e diversos ribei-
rinhos tem sua produção cada vez mais desvalorizada, 
pois além de não ter estruturas eficientes para escoar 
a sua produção vê ainda os seus estoques aumenta-
rem pela falta de pedidos da indústria de sacarias, o 
valor atual está entre R$1,70 a 1,80 por quilo, quando 
no ano que se passou o valor no mesmo período es-
tava em R$1,90. 

Portanto, em razão da importância dessa cultura 
para a região e para o Brasil, devem-se apontar ca-
minhos mais claros para o crescimento da produção 
local, com incentivo à pesquisa e estudo da planta a 
fim de maximizar a produção em terras já cultivadas, 
além de criar mecanismos econômicos para desace-
lerar a importação da juta indiana, beneficiando assim 
a produção local.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 199, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam soli-
citadas ao senhor Ministro da Fazenda, no âmbito da 
Receita Federal, informações sobre a importação da 
juta e da malva brasileira, considerando um cenário no 
qual a importação das duas está em alta em razão da 
cotação do dólar favorável aos países exportadores: 
Índia e Bangladesh.

1. Qual a quantidade importada de juta e malva (in 
natura, saco e/ou fio) que chegam ao Brasil, ano 
a ano, desde 1998?

2. Quais os portos de entrada desses produtos?
3. Há algum estudo de impacto econômico sobre os 

prejuízos causados à produção nacional advin-
dos da importação de juta e malva?

4. Quais as medidas que estão sendo tomadas para 
evitar a falência do segmento de juta e malva na 
região produtora brasileira e que pode causar 
desemprego a milhares de famílias?

5. O Regime aduaneiro especial de drawback está 
sendo aplicado no segmento de juta e malva 
brasileira?

6. Quais os códigos de importação utilizado desses 
produtos? 

7. Quais os requisitos necessários para a verificação 
de qualidade dos produtos?

8. Quais os impostos exigidos desde o pedido de im-
portação até a utilização da juta ou malva impor-
tada pelo consumidor final?

9. Quais os impostos exigidos desde a colheita até a 
utilização da juta ou malva nacional pelo consu-
midor final

Justificação

A Juta e a Malva no Amazonas são produtos agrí-
colas de extrema importância para a economia local, 
pois além de levar o sustento para a mesa de milha-
res de ribeirinhos do interior do estado, fazem parte 
também da história deste povo.

Originária da Índia, a fibra era indispensável ao 
comércio internacional nas décadas de 20 e 30 do 
século passado, uma vez que era usada nos sacos 
de café e outras mercadorias, por absorver umidade 
e preservar seus conteúdos. E com isso, a oportuni-
dade de viabilizar sua plantação em larga escala era 
vislumbrada, porque poucos países a produziam para 
sustentar a da época e o possível crescimento.

Seu início em terras caboclas remonta ainda ao 
início do século passado quando diversos imigrantes 
começaram a se instalar na região amazônica para 
produzir e trabalhar nessa terra. Nesse sentido, a fibra 
chegou ao Estado trazida do continente asiático por 
imigrantes japoneses, por volta de 1920, e começou a 
ser plantada nas áreas alagáveis da floresta no muni-
cípio de Parintins, local onde os imigrantes formaram 
uma grande colônia japonesa, que tinham um regime 
de cheias e secas parecido com o ciclo percebido na 
região asiática.

Porém, a variedade vegetal não conseguiu se 
adaptar tão bem a região em razão do clima equato-
rial e a produção da juta era sempre menor do que o 
esperado nas condições climática percebidas na Ásia. 
Desta forma, os colonos japoneses começaram a tra-
balhar na adaptação da planta à localidade e outra va-
riedade da planta começou a ser cultivada somente a 
partir de 1935, introduzida pelo colono Ryoto Oyama.
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Com a ascensão da juta no interior do Amazonas, 
o Brasil deixou de importar a fibra da Índia. Na metade 
da década de 1930, o cultivo de juta representou mais 
de 35% da economia amazonense, empregando mais 
de 50 mil famílias. 

O cultivo de malva e juta foi, e continua sendo, 
muito representativo no Amazonas, e, sendo a juta 
uma das principais culturas economicamente viáveis 
no período da estagnação econômica da região ama-
zônica no período pós-ciclo da borracha. E, por isso, 
a juta começou a se espalhar por diversos municípios 
amazonenses como Manacapuru, Anamã, Beruri, Iran-
duba, Itacoatiara dentre outros.

E isso trouxe renda e desenvolvimento para di-
versos municípios, dentre eles Parintins que hoje é 
o berço da cultura popular do estado do Amazonas 
cresceu e se desenvolveu com os resultados do cultivo 
da juta e malva, assim como outras localidades onde 
diversos ribeirinhos tiram o seu sustento e de sua fa-
mília do plantio da juta.

No entanto, apesar de toda a sua importância 
para a economia local, em razão de todo o contex-
to que a envolve, na criação de emprego e renda de 
diversos ribeirinhos, além da relevância dela para a 
fixação populacional no interior do estado, a falta de 
política pública adequada para incentivar a produção 
e o estudo e pesquisa a fim de melhorar a produção 
em escala, acarretaram na fragilidade do plantio dessa 
cultura, sempre suscetível a qualquer mudança climá-
tica e falta de maior competitividade frente ao mercado 
internacional.

Hoje, no cenário mundial o Amazonas caiu mui-
to em sua importância e quantidade de produção de 
juta, pois de acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no úl-
timo dia 26, os produtores amazonenses do produto 
colheram apenas 907 toneladas da fibra em 2010. E 
isso representa uma produção de aproximadamente 
10 mil toneladas ano, ou seja, mais de 90% da produ-
ção nacional que atinge médias de 14 mil toneladas. 
Todavia, a título de comparação, somente o estado do 
Amazonas no seu auge da produção agrícola, chegou 
a produzir mais de 90 mil toneladas.

Mesmo assim, isso representa em média, se-
gundo dados dos indicadores da Produção Agrícola 
Municipal do IBGE, que cada hectare de área plantada 
correspondeu, no ano de 2010, a 1.286 quilos do de 
juta, totalizando rendimentos de R$ 1,042 milhão no 
período, renda esta demasiadamente importante para 
os ribeirinhos da região.

E nesse contexto global onde o Brasil está inse-
rido, a juta nacional tornou-se pouco competitiva, em 
razão de diversos fatores, como a pouca preocupação 
do governo brasileiro em incentivar a produção em es-
cala de forma a agregar maior valor a produção e ao 
produto final a ser colocado no mercado.

Com isso, a juta produzida na Índia, Bangladesh, 
começou a invadir o mercado consumidor nacional a 
partir do final de 2011, em razão do produto chegar 
em terras brasileiras, em média, com valores 10% me-
nores dos que os aqui praticados.

Nesse cenário, diversas fábricas já demitiram 
quase a metade de seus funcionários e diversos ribei-
rinhos tem sua produção cada vez mais desvalorizada, 
pois além de não ter estruturas eficientes para escoar 
a sua produção vê ainda os seus estoques aumenta-
rem pela falta de pedidos da indústria de sacarias, o 
valor atual está entre R$ 1,70 a 1,80 por quilo, quan-
do no ano que se passou o valor no mesmo período 
estava em R$ 1,90. 

Portanto, em razão da importância dessa cultura 
para a região e para o Brasil, devem-se apontar ca-
minhos mais claros para o crescimento da produção 
local, com incentivo à pesquisa e estudo da planta a 
fim de maximizar a produção em terras já cultivadas, 
além de criar mecanismos econômicos para desace-
lerar a importação da juta indiana, beneficiando assim 
a produção local.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 200, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
voto de congratulações e aplausos à TV Cultura do 
Amazonas, por ter tido um projeto aprovado que é 
exibido em um programa em rede Nacional – “Nova 
Amazônia”, bem como seja encaminhado o referido 
voto aos produtores e profissionais, no seguinte en-
dereço:

Jornalista Jacira Oliveira – Rua Barcelos s/nº – Praça 
14 – Manaus – AM, CEP 69020-200;

Diretor Franklin Oliveira – Rua Barcelos s/nº – Praça 
14 – Manaus – AM, CEP 69020-200;
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Apresentadores:

Ademar Matias – Rua Barcelos s/nº – Praça 14 – 
Manaus – AM, CEP 69020-200; e

Meike Farias – Rua Barcelos s/nº – Praça 14 – Ma-
naus – AM, CEP 69020-200;

Justificação

A TV Cultura do Amazonas está mudando e com-
preendendo o cenário mundial rumo ao desenvolvimen-
to sustentável. Esta mudança é traduzida em um novo 
programa que une todas as formas de conhecimento 
originado na região – do rigor da pesquisa científica à 
sabedoria dos povos da floresta.

O Governo do Amazonas lançou durante o 1° 
Encontro de Comunicação Socioambiental do Amazo-
nas, no Hotel Caesar Business no dia 21 de março de 
2012, um novo programa de televisão que une todas 
as formas de conhecimentos originados na região – do 
rigor da pesquisa científica à sabedoria dos povos da 
floresta. Batizado de “Nova Amazônia”, a atração será 
exibida pela TV Cultura do Amazonas e conta com a 
parceria da Secretaria de Desenvolvimento Sustentá-
vel (SDS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Amazonas (FAPEAM).

Com periodicidade semanal e duração de 30 mi-
nutos, o programa será exibido às quartas-feiras, às 
22h, com horário alternativo aos domingos, às 9h30min. 
“Nova Amazônia” não tem a pretensão de estabelecer 
verdades absolutas.

O programa quer suscitar perguntas como quem 
faz, o que faz, como faz, onde faz e, principalmente, 
como todos estes elementos juntos impactam positiva-
mente na vida daquela comunidade e contribuem para 
o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O “Nova Amazônia” tem coordenação da jorna-
lista Jacira Oliveira, direção de Franklin Thompson, e 
apresentação de Ademar Matias e Meike Farias.

Ainda resultado da parceria TV Cultura, SDS e 
Fapeam, haverá o lançamento da série de interprogra-
mas” Que peixe é esse?” “Que planta é essa?” e “Que 
pássaro é esse?” A qualquer momento, uma dessas 
perguntas pode surgir durante a programação da TV. 
Durante 1 minuto, o telespectador será apresentado, 
de maneira didática e curiosa, a ícones da nossa bio-
diversidade: do tambaqui à copaíba, do gavião real 
ao jaraqui.

Parabéns à TV Cultura por divulgar a fauna, a flo-
ra e as ações de sustentabilidade desenvolvidas nas 
regiões, parabéns por ser instrumento de transforma-
ções econômica, cultural e socioambiental.

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência encaminhará o voto de 
congratulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 7, de 
2012, do Conselheiro Nacional do Ministério Público 
Luiz Moreira Gomes Júnior, que encaminha os extratos 
das decisões proferidas naquele Conselho, para fins 
de viabilizar o acompanhamento dos trabalhos reali-
zados naquele Colegiado.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 7/2012/GAB/LM – CNMP – Especial

Brasília, 9 de março de 2012

Assunto: Comunicado

Excelentíssimo Senhor Senador, Presidente José 
Sarney,

Como representante da Câmara dos Deputados 
no Conselho Nacional do Ministério Público, remeto 
mensalmente aos parlamentares os extratos das de-
cisões proferidas neste CNMP, para fins de viabilizar 
o acompanhamento dos trabalhos realizados neste 
Colegiado.

Pretendo, com isso, estabelecer uma interlocu-
ção permanente com Vossas Excelências, uma vez 
que aqui desempenho função de controle externo à 
atuação do Ministério Público.

Aproveitando o ensejo, encaminho a Vossa Ex-
celência o relatório da 1ª sessão ordinária realizada 
em 31 de janeiro do corrente ano.

Comunico que posso ser contactado pelo e-mail 
consluizmoreira@cnmp.gov.br, bem como pelos telefo-
nes (61) 3366-9184 (gabinete), (61) 3366-9186 (asses-
soria/secretaria do gabinete) e celular (61) 9297-4454.

Apresentando meus protestos de elevada estima 
e consideração, subscrevo-me.

Cordialmente, – Luiz Moreira Gomes Júnior, 
Conselho Nacional do Ministério Público.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu o Aviso nº 
17, de 2012 (nº 224/2012, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 524/2012 – TCU, referente ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 
14/2011, do Senado Federal (TC 032.682/2011–5).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 17, DE 2012

Aviso nº 224-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 7 de março de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1.821-SF, de 11/10/2011, e 

à Resolução nº 14/2011, cópia o Acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC 32.682/2011-5, pelo Plenário 
desta Corte na Sessão Ordinária de 7/3/2012, acom-
panhado do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Aviso nº 17, de 2012, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
210, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo pela rejeição do Projeto de Lei do Sena-
do nº 248, de 2004 – Complementar, do Senador 
Paulo Paim, que dispõe sobre a criação de conselhos 
tripartites, com representantes do governo, emprega-
dos e empregadores, para fiscalizar a concessão de 
incentivos fiscais.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 42 
a 44, de 2012, do Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 220 e 
475, de 2011; e 26, de 2008, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

OFÍCIO No 42/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 21 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado no 220, de 2011, de auto-
ria do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso 
X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho– 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, para permitir que o empregado deixe 
de comparecer ao trabalho por até oito horas, para 
submeter-se a exames ou provas em estabelecimentos 
educacionais e dá outras providências, e as Emendas 
nos 1-CAS e 2-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO No 43/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 21 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2o, 

combinado com o art. 284 do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, em turno suplementar, adotou definitivamente a 
Emenda no 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do 
Senado no 475, de 2011, que altera a Lei no 9.656, 

de 3 de junho de 1998, para estabelecer princípios a 
serem observados na atenção à saúde prestada no 
âmbito dos planos privados de assistência à saúde e 
explicitar a competência da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar para elaborar Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde como referência para a cobertura 
assistência mínima no âmbito desses planos, de au-
toria do Senador Humberto Costa.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO Nº 44/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 21 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §§ 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, em turno suplementar, adotou definitivamente a 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 26, de 2008, de autoria do Senador Paulo 
Paim, que altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 
1985, e o Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, 
que regulam o exercício da Profissão de Técnico em 
Radiologia e dá outras providências.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Com referência aos Ofícios nºs 42 a 44, 
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 427, de 2009, da Se-
nadora Rosalba Ciarlini, que acrescenta inciso ao 
caput do art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, para tornar obrigatória a informação à 
Agencia Nacional de Águas (ANA), pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), sobre poços perfurados em terra 
que não configurem descoberta comercial des-
ses recursos energéticos, mas que demonstrem 
viabilidade para obtenção de água proveniente 
de aquíferos; 

– Projeto de Lei do Senado nº 370, de 2011, da Se-
nadora Vanessa Grazziotin, que altera as Leis nº 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, 
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para dispor sobre sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender às donas de casa 
sem renda própria que se dediquem exclusiva-
mente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência, previsto nos §§ 12 e 13 do art. 201 da 
Constituição Federal, e dá outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 379, de 2011, do 
Senador Eduardo Amorim, que acrescenta dis-
positivos à Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006, que dispõe sobre as atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate 
às Endemias, para incluir atividades do Agente 
Comunitário de Saúde na sua área de atuação;

– Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2011, da Se-
nadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 11.664, 
de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efe-
tivação de ações de saúde que assegurem a 
prevenção, a detecção, o tratamento e o segui-
mento dos cânceres do colo uterino e de mama, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 
para assegurar o atendimento às mulheres por-
tadoras de deficiência;

– Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2011, do 
Senador Humberto Costa, que altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe 
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos 
os medicamentos, as drogas, os insumos farma-
cêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências, para 
estabelecer medidas que inibam erros de dispen-
sação e de administração e uso equivocado de 
medicamentos, drogas e produtos correlatos; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 525, de 2011, da Se-
nadora Ana Rita, que altera a Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, para dispor sobre o seguro-
-desemprego da trabalhadora desempregada 
que seja chefe de família.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A primeira oradora inscrita é a Senadora 
Ana Amélia, que permutou com a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

Quero aproveitar para cumprimentar a Senadora 
Ana Amélia. Hoje é um dia muito especial, porque é o 
dia do aniversário de S. Exª.

Quero lhe desejar muita paz, muita saúde, muita 
felicidade e dizer-lhe que tem sido uma alegria e uma 
honra muito grande conviver com V. Exª aqui no Senado, 
Senador Ana Amélia. Muita felicidade para a senhora.

Tem a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Rodrigo Rollemberg.

Eu também gostaria, antes de iniciar meu breve 
pronunciamento, de cumprimentar, com muito carinho, 
a Senadora Ana Amélia pela data.

V. Exª tem ouvido de todos os colegas, e mui-
tos, que V. Exª é a talvez revelação/revelação, porque 
nunca havia ocupado nenhuma cadeira em nenhum 
parlamento, municipal, estadual ou federal, e chegou 
ao Senado, pela primeira vez, com uma bagagem, 
uma experiência não só de uma pessoa vivida, mas de 
uma pessoa que estuda muito todos, absolutamente 
todos os assuntos.

Senadora Ana Amélia, V. Exª consegue ser uma 
parlamentar atuante, capaz, competente e, ao mesmo 
tempo, gentil, cordial, com todos os seus colegas, prin-
cipalmente com nós mulheres. Então, conviver nesse 
período com V. Exª tem sido muito bom. Tenha certeza 
de que quando seus colegas, Senadoras e Senadores, 
dizem isso estão falando com muita sinceridade, por-
que a senhora, de fato, é muito querida por todos nós.

Que a senhora tenha muitos anos de vida e que 
a senhora continue com toda essa força!

Sabemos que passou por momentos difíceis 
assim que chegou a esta Casa, mas superou tudo 
com altivez – todos nós perdemos entes queridos. 
São poucos aqueles que sabem passar por isso sem 
transformar a vida em amargura, mas considerando-a 
algo que merece ser vivido dia a dia.

Agradeço a V. Exª a oportunidade da convivên-
cia, desejando-lhe que seja muito feliz. V. Exª tem uma 
longa estrada pela frente e ainda vai ajudar muito o 
nosso País e, sobretudo, o seu belíssimo Estado, Rio 
Grande do Sul.

Parabéns, Senadora!
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obri-

gada.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) –Sr. Presidente Rodrigo Rollemberg, esta sema-
na estive nesta tribuna, aliás, não apenas eu, mas os 
três Senadores do Amazonas – eu, o Senador Eduar-
do Braga, Líder da Presidenta Dilma nesta Casa, e o 
Senador Alfredo Nascimento –, falando do problema 
de energia elétrica que enfrenta a cidade de Manaus 
há alguns anos. 

V. Exª estava viajando, participando de vários en-
contros da Globe Internacional no Brasil, entidade que 
reúne parlamentares do mundo inteiro e que desenvol-
ve o tema do meio ambiente, V. Exª estava cumprindo 
essa grande tarefa representando o Senado Federal, 
Senador Rodrigo, mas durante a semana falamos a 
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respeito das dificuldades de energia que o Estado do 
Amazonas enfrenta. Dificuldade porque estamos viven-
do, além dos cortes diários que acontecem em todas 
as regiões, em todos os bairros da cidade de Manaus, 
onde a luz cai e a luz volta, vivemos, no último final de 
semana, no domingo e na segunda-feira, um apagão 
em toda a cidade. 

Viemos à tribuna, falamos do assunto e, ao mes-
mo tempo, solicitamos uma atenção maior do Governo 
Federal para este problema. E por essa grave situação 
dos apagões, Sr. Presidente, que atingiram a nossa 
cidade, a querida cidade de Manaus, no último final 
de semana – nunca é demais lembrar que aqui estou 
falando de uma cidade de quase dois milhões de habi-
tantes e que abriga mais de seiscentas indústrias – é 
óbvio, nós temos consequências duríssimas, não só 
para a população como um todo, mas para o próspero 
processo produtivo instalado na cidade de Manaus. 

Então nós estivemos, nesta semana agora, eu e o 
Senador Eduardo Braga – repito –, Líder da Presiden-
ta Dilma nesta Casa, numa audiência com o Ministro 
Edison Lobão. Ele nos recebeu na última quarta-feira 
e realizamos uma longa, dura, mas muito produtiva 
reunião, porque, além dos três Ministros, o Senador 
Eduardo e eu, ele convocou também um técnico que 
participa do grupo de trabalho que o próprio Ministério 
de Minas e Energia, que a Eletrobrás criou para tentar 
resolver o mais rapidamente possível esse problema 
na cidade de Manaus.

Como nós, o Ministro reconheceu a gravidade da 
situação e não apenas se deteve em anunciar, o que é 
muito importante, um investimento da ordem de R$1,2 
bilhão, Sr. Presidente.

Entretanto, aqui quero dizer que os investimentos 
têm sido crescentes na geração de energia na cidade 
de Manaus. O problema de geração já está resolvido e 
agora nós temos um problema gravíssimo de distribui-
ção, que não se resolve de um dia para o outro, que não 
se resolve instalando usinas geradoras, porque é todo o 
sistema da cidade de Manaus que tem que ser mudado.

É com tristeza que lemos notícias que ganham 
o Brasil dando conta de que a cidade de Manaus é 
a campeã, Senador Rodrigo Rollemberg, no desper-
dício de energia elétrica, a campeã. É a cidade que 
mais tem gato e na qual a empresa, que é pública, 
não conseguiu se preparar ainda para debelar esse 
problema muito grave.

O ministro nos deixou claro que há uma deter-
minação da própria Presidenta Dilma, com quem o 
Governador Omar Aziz conversou a respeito desse 
assunto. Eu conversei com Giles, a pessoa que está 
todo o tempo ao lado dela, e ele me dizia que o Gover-
nador Omar conversou com a Presidenta e que eles já 
estão repetindo, porque é uma determinação antiga, 

para que absolutamente tudo seja feito no sentido de 
resolver os problemas.

O ministro ainda se comprometeu em mudar o 
relacionamento entre a empresa Eletrobrás Amazonas 
Energia e a população da cidade de Manaus, porque, 
diante deste momento de muita dificuldade, a empresa 
tem de ser solidária com a população, Senador Ro-
drigo – V. Exª que também é um grande estudioso do 
Código do Consumidor – a empresa tem de tratar a 
população de uma forma diferenciada. Ela não pode, 
num momento de crise, fechar as portas. Pelo con-
trário, ela tem de abrir as portas e receber com muita 
paciência a todos. Tivemos um problema grave com 
uma vereadora da cidade de Manaus, que fez denún-
cias. Simplesmente, sem uma palavra da direção da 
empresa, ela recebeu um envelope com um cheque 
em sua casa como forma de ressarcimento. 

O Ministro Edison Lobão comprometeu-se co-
nosco que, a partir de agora, tudo irá mudar nos pro-
cedimentos da empresa, inclusive o contato entre ela 
e a população da minha querida cidade. 

Ele nos disse também que está se empenhan-
do muito para resolver o problema e nos mostrou, de 
forma aberta, o quanto têm sido crescentes os investi-
mentos na cidade de Manaus. Em 2010, segundo ele, 
foram em torno de R$400 milhões; no ano passado, 
R$600 milhões. Com o montante anunciado de R$1,2 
bilhão, isso significa que, para este ano, os recursos 
serão dobrados, Sr. Presidente. Além das sete novas 
subestações que foram inauguradas no ano passado e 
de três que foram recuperadas, ele anunciou que pre-
tende construir e inaugurar, neste ano ainda de 2012, 
mais 12 subestações. 

Como percebemos, é todo o sistema de distribui-
ção da cidade de Manaus que está sendo reformulado.

Outra medida anunciada pelo ministro será a 
substituição dos transformadores de energia da cidade, 
que já começou. Foram mais de mil transformadores 
já substituídos na cidade de Manaus. 

E nos informou sobre as obras da construção 
do anel de distribuição, que é apontado por ele – e 
todos nós temos clareza disso – como um dos prin-
cipais responsáveis pelo apagão. O novo anel está 
sendo construído para receber a energia que virá de 
Tucuruí, porque a perspectiva é que Manaus receba 
energia de Tucuruí com a inauguração do linhão, que 
está programada para o ano que vem.

Lembrou-nos ainda da usina termelétrica bicom-
bustível – diesel e gás –, porque 50% da geração de 
energia em Manaus já é gerada a partir do gás natu-
ral, e uma nova usina de 600 megawatts será constru-
ída. Aí perguntam, Senador Rodrigo: “Espera lá. Para 
quê? Manaus vai receber energia de Tucuruí, já gera 
mais de 1.300, 1.400 megawatts e contará com mais 
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uma usina de 600 megawatts?” Exatamente, porque 
nós estaremos fazendo parte, a partir da inauguração 
do linhão de Tucuruí, do Sistema Interligado Nacional.

Então, é necessário o gás que há no Estado do 
Amazonas. São necessárias todas essas termelétricas 
para dar garantia de segurança não somente ao meu 
Estado do Amazonas, à cidade de Manaus ou ao Norte, 
mas a todo o Brasil, ao Sistema Interligado Nacional.

Enfim, quero dizer que o Ministro Lobão foi taxativo 
ao dizer que o problema de geração já foi resolvido e ago-
ra todos os esforços estão concentrados na distribuição.

Portanto, nós marcamos para a próxima quarta-fei-
ra, na própria sala do Ministro Edison Lobão, uma nova 
reunião com todo o grupo de trabalho, com o Presidente 
da Eletrobrás; com o Dr. Madureira, Diretor-Presidente 
da Eletrobrás Amazonas Energia, para ouvirmos os de-
talhes de todo o projeto que está sendo desenvolvido 
pela equipe que dirige a Amazonas Energia.

Quero dizer que saímos de lá com muita expec-
tativa, porque, além dos transtornos causados no mo-
mento, nós não podemos esquecer que Manaus, assim 
como Brasília, São Paulo e tantas outras, é uma das 
doze cidades que abrigarão a Copa do Mundo.

Portanto, tenho certeza e convicção de que estamos 
trabalhando e vamos acompanhar de perto todo o traba-
lho para resolver o mais rápido possível o problema de 
distribuição da energia elétrica no Estado do Amazonas.

De tudo que eu disse, eu quero destacar o se-
guinte: a mudança de atitude da empresa. Isso é fun-
damental. Nós não temos dúvida nenhuma de que 
isso já começou a existir desde a última crise vivida 
no último final de semana. Uma empresa mais aberta 
ao diálogo, a ouvir não só a população, mas também 
os técnicos que muito podem contribuir para resolver 
esse problema.

Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg. 
Muito obrigada, Senadora Ana Amélia, por V. Exª, 

que aniversaria hoje, dar-me a possibilidade de falar 
primeiro nesta sessão.

Obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-

co/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Vanessa 
Grazziotin. Cumprimento V. Exª pelas palavras, pela 
defesa do seu Estado.

Passo neste momento, a palavra à Senadora 
Ana Amélia. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Senador Rodrigo Rollemberg, que preside a sessão 
desta manhã aqui no Senado Federal, uma semana de 
muito trabalho, ontem V. Exª aqui abordou, juntamente 
com outros colegas Senadores, a celebração do Dia 
da Água, prestando um relatório do que foi feito em 
Marseille, na França. 

Apoio a sua indicação de que Brasília seja sede, 
em 2018, do Encontro Nacional das Águas. No meu 
Rio Grande do Sul, a Associação Riograndense de Im-
prensa tem debatido esse tema. Seria muito oportuno 
que a nossa capital pudesse sediar. Claro que também 
ficaria contente se fosse em Porto Alegre, Gramado, 
tantos lugares que temos a oferecer. Mas entendo a 
posição de V. Exª como representante da nossa Capi-
tal Federal, o Distrito Federal.

O tema que eu vou abordar tem relação direta 
com isso, Senador Rodrigo Rollemberg, porque diz 
respeito a uma questão crucial. O nosso País tem ain-
da uma dívida a ser resgatada com a população bra-
sileira, que envolve não só as questões da água, mas 
especialmente a questão do saneamento, e é esse o 
tema que trago agora para abordar aqui.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossos teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a 
principal razão do trabalho de um governo, de um parla-
mento, do próprio Poder Judiciário é atender às demandas 
da sociedade, enfim, da sua população. Se não existir 
uma preocupação com o ser humano, com o cidadão, 
não existe nem razão para o trabalho dos governantes, 
ou dos seus parlamentares, ou dos seus líderes políticos.

Um País pobre com um índice de corrupção ele-
vado, atrasado, tem por característica uma baixa con-
sideração com o ser humano, com as necessidades 
básicas e, sobretudo, com a qualidade de vida das 
pessoas que ali vivem.

Quando há investimento na educação e na saúde, 
nós mostramos à população que estamos trabalhando 
por um país mais humano, dando chances iguais a to-
dos, inclusive naquela grande máxima que é a inclusão 
da cidadania. Não se pode pensar em um cidadão in-
cluído se ele não tem acesso à educação e às exigên-
cias básicas em matéria de saúde e de atendimento.

Numa semana em que falamos de corruptos 
que desviam dinheiro da saúde em hospitais através 
da cobrança de propinas, quero trazer a esta tribuna 
a discussão de outro tipo de trabalho: a recuperação 
da cidadania.

Um dos maiores atrasos de um país está na falta 
de saneamento básico, como me referi há pouco, ou 
seja, não distribuir água a toda a população, manter 
cidades com esgoto a céu aberto – e não são as ci-
dades pequenas, são grandes metrópoles, o rio Tietê, 
em São Paulo, ou o Arroio Dilúvio, em Porto Alegre – 
e o não tratamento do lixo. Por muitos anos, esse tipo 
de serviço foi deficiente no Brasil. Durante décadas, 
nosso País esteve em listas de nações com baixo ín-
dice de esgotamento sanitário, ou de esgoto sanitário, 
atingindo menos da metade das casas brasileiras e 
engrossando o grupo dos países com baixo nível de 
desenvolvimento socioeconômico.
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Se contabilizarmos os milhões de litros de esgoto 
que são jogados nos nossos rios, nos nossos lagos, 
nas nossas nascentes, constataremos a gravidade da 
situação em que nos encontramos. E, repito, não se 
trata de imaginar que aqueles rincões mais distantes 
dos centros urbanos são os mais afetados por esse 
descaso. Não. O descaso com o saneamento ocorre 
nas grandes metrópoles, nos bairros da periferia, onde 
não há nem sequer um ordenamento urbano na fixação 
das populações, o que às vezes acaba provocando tra-
gédias inacreditáveis, muito tristes, com mortes, desa-
bamentos, desmoronamento de morros, tudo por conta 
de um descaso em relação a essa ocupação urbana 
desordenada que agrava os problemas relacionados à 
questão do abastecimento de água e de saneamento.

Sem acesso à água tratada, sem sistema de es-
goto, sem coleta de lixo e depósito correto dos dejetos, 
aumentam os problemas com a saúde da população 
e, consequentemente, é preciso gastar mais dinheiro 
no atendimento da saúde, que já sofre com outras 
mazelas, entre elas a da corrupção, que acabei de 
citar, aquilo que vimos nas matérias do Fantástico do 
último domingo.

A má qualidade da água mata um número muito 
grande de crianças.

Sessenta e cinto por cento dos atendimentos de 
crianças de até cinco anos, em ambulatórios de todo 
o Brasil, Presidente Rodrigo Rollemberg, ocorrem por 
causa da falta de saneamento. São pequenos brasi-
leiros, crianças que sofrem de diarréia, dengue e lep-
tospirose pela ausência desse serviço. Até em nossa 
capital já houve incidência desses problemas. 

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam 
que, com cada real gasto em projetos de saneamen-
to básico, o Estado economiza quatro reais na saúde, 
ou seja, Srªs e Srs. Senadores, água potável, rede de 
esgoto instalada, aterro sanitário para o lixo vão sal-
var vidas e garantir mais recursos para investimentos 
sociais. Isso tudo se resume, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, a uma palavra chave: prevenção, prevenção.

Descuidamos muito da prevenção porque, pare-
ce, preferimos remediar, quando acontecem desastres 
como epidemia de dengue ou de outra doença que se 
agrave exatamente pela ausência de investimentos 
em saneamento 

Hoje o Brasil caminha para atingir um número 
maior de residências com serviços de manejo de re-
síduos sólidos e de água pluvial, seguido do abaste-
cimento de água potável.

Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental do Ministério das Cidades, 81,7% das casas 
de todo o Brasil têm acesso a água tratada, 52% das 
residências em áreas urbanas têm serviço de esgoto.

O Programa de Aceleração do Desenvolvimento 
(PAC), com ações de saneamento básico, tem melho-
rado, claro, esses números. Ainda há muito a fazer, 
mas o nosso País, de proporções continentais, precisa 
eliminar urgentemente essas desigualdades.

Um levantamento feito pela Fundação de Eco-
nomia e Estatística do meu Rio Grande do Sul aponta 
que o serviço de esgoto em meu Estado é insuficiente 
ou deficitário.

Apesar de o Estado gaúcho ter índices elevados em 
educação, saúde e renda, é exatamente a falta de sanea-
mento básico ou de investimento nesse setor que puxam 
para baixo o índice de qualidade de vida dos gaúchos.

Dos 496 Municípios do meu Estado, a maior parte, 
387 deles, tem desempenho baixo, abaixo da média 
quando avaliamos o serviço de saneamento básico. Isso 
é inaceitável para um Estado politicamente avançado, 
também socialmente evoluído e com uma renda per 
capita elevada. Não é possível admitir esses índices.

Pensando nesses dados, foi que eu, como Se-
nadora, e o Deputado Federal Ronaldo Zulke, do Par-
tido dos Trabalhadores, realizamos, com a parceria 
da Assembléia Legislativa do meu Estado, a Câmara 
Federal, o Ministério das Cidades, através da Secreta-
ria Nacional de Saneamento Ambiental, um seminário 
sobre a participação dos Municípios nos programas de 
investimentos do saneamento ambiental.

Muito já se ouviu no passado histórias de prefei-
tos que se preocupavam apenas com obras visíveis e 
que garantissem votos, como pontes e monumentos, 
deixando de lado os investimentos ligados à distribui-
ção de água, por exemplo, como tubulações enterra-
das e longe dos olhos dos eleitores. Foi uma experi-
ência muito grata testemunhar que essa mentalidade, 
se é que existiu, já mudou e continua mudando. Mais 
de cem prefeitos do meu Estado participaram desse 
seminário sobre saneamento ambiental, em maio do 
ano passado, em Porto Alegre. Prefeituras e Governo 
Federal discutíamos, juntamente com representantes 
do Parlamento, o PAC 2 e como usar de forma eficien-
te os recursos destinados para ações de saneamento.

Uma força-tarefa foi constituída para ajudar as 
prefeituras a formular os projetos. Eles também custam 
caro, Presidente Rodrigo Rollemberg. Simplesmente 
isto: dar uma orientação técnica, porque, Srªs e Srs. 
Senadores, muitas vezes projetos que não são bem 
elaborados chegam aos gabinetes em Brasília e não 
podem ser aprovados ou aproveitados por falta de in-
formações essenciais na qualidade técnica. Em 2007, 
as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, 
o famoso PAC 1, foram atrasadas porque não havia 
projetos ou eram apresentadas de forma precária, de-
satualizadas e sem licença ambiental. Para eliminar 
essa barreira e garantir a execução das obras, um 
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manual foi elaborado para ajudar as prefeituras nesse 
cadastramento.

Os recursos existem. Dentro do Programa de 
Aceleração do Crescimento, o PAC, foram reservados, 
para obras de saneamento básico em todo o Brasil, 
R$52 bilhões. Não é pouco recurso, Presidente Rodri-
go Rollemberg. Segundo a nota técnica da Secretaria 
de Nacional de Saneamento Ambiental, o Estado de 
São Paulo é o Estado com o maior volume de investi-
mentos: serão investidos lá R$13 bilhões.

Com a correta assessoria, o Rio Grande do Sul 
conseguiu garantir a quarta posição no ranking dos in-
vestimentos e irá receber o total de R$3,8 bilhões para 
a distribuição de água tratada e sistema de esgoto em 
mais de seis cidades gaúchas. 

Ou seja, um seminário foi suficiente para reduzir a 
distância entre técnicos do Governo Federal e prefeitos 
e ainda gerar, só no Rio Grande do Sul, 158 contratos 
possíveis de serem implantados, porque esses vieram 
com qualidade técnica, Presidente Acir Gurgacz, de 
maneira mais adequada e, portanto, a liberação do re-
curso para o programa de saneamento no Estado foi 
muito mais agilizado e muito mais rápida. Para o mu-
nicípio de Tramandaí, litoral gaúcho, serão destinados 
R$70 milhões em obras de esgotamento sanitário, com 
ampliação de redes coletoras e ligações domiciliares.

Digo isso com muito orgulho porque a prefeitura 
de Tramandaí é administrada pelo Professor Prefeito 
Anderson Hoffmeister, do meu partido, que, aliás, já 
deu uma demonstração de competência técnica, por-
que, quando houve um vazamento de óleo do terminal 
da Petrobrás em Tramandaí, a prefeitura fez uma mo-
bilização, e, da noite para o dia literalmente, foi limpa 
toda a praia em plena estação de veraneio. Assim, os 
veranistas que freqüentam a praia de Tramandaí pu-
deram tranquilamente desfrutar daquele litoral graças 
à eficiência em uma ação considerada pela própria 
Petrobrás e pela área de defesa e segurança nesse 
setor como exemplar para todo o País dada a agilidade 
com que foi feita a limpeza do derramamento de óleo 
no terminal da Petrobrás em Tramandaí.

Além disso, as obras de despoluição dos Vales 
dos rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí estão garanti-
das com um total de R$727 milhões em investimentos.

Mais de 800 mil famílias serão beneficiadas na 
região dos rios com a melhoria dos sistemas de es-
gotamento sanitário.

São recursos do orçamento da União e emprés-
timos obtidos pela Companhia Riograndense de Sa-
neamento, a Corsan.

E aqui, gostaria de cumprimentar o Ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, do meu partido, e o se-
cretário Nacional do Saneamento Ambiental, o cata-
rinense, também do meu partido, Leodegar Tiscoski 

pelo trabalho sério e eficiente na gestão de recursos 
destinados ao saneamento, levar água às populações 
e fazer tratamento do lixo e também do esgoto. Isso 
é prevenção, isso é cuidar da saúde pública porque, 
como lembrei no começo desse pronunciamento, a 
cada real investido em saneamento são quatro reais 
economizados em gastos com saúde.

Esse tipo de ação provoca dois resultados ime-
diatos. O dinheiro público vai para o lugar certo; ale 
disso, funciona como uma medida preventiva. Com a 
distribuição de água e construção de sistemas de es-
goto sanitário, certamente as filas nos postos de saúde 
e ambulatórios dos hospitais públicos irão diminuir, e 
o sistema de saúde vai gastar menos recursos com o 
atendimento de crianças e adultos doentes pela falta 
de saneamento .

O que poderíamos dizer é que esses recursos 
irão prevenir as doenças que antes eram contraídas 
pela falta de cidadania.

O futuro das cidades está intimamente ligado a 
esse aspecto. Investir em saneamento básico é investir, 
sem dúvida, em saúde e também em qualidade de vida.

Antes de encerrar este meu pronunciamento, que-
ro também, Presidente Acir Gurgacz, Senador Rodri-
go Rollemberg, abordar uma iniciativa que teve ampla 
repercussão aqui no Senado Federal e, sobretudo, na 
imprensa brasileira. Foi aprovado, na semana passa-
da, pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto 
que regulamenta o direito de resposta na imprensa. A 
iniciativa é do Senador Roberto Requião, e terá agora 
que ser submetido ao plenário da Casa,

Por iniciativa do Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, do PSDB, alguns Senadores, entre os quais eu me 
incluo, até pela necessidade de estar envolvida com 
a causa, porque durante quarenta anos fui jornalista, 
comunicadora no Rio Grande do Sul, então, tenho 
intimidade e convivência com esse tema da área da 
comunicação.... 

Não há nenhuma ação e nenhum interesse – te-
nho convicção disso, não é intenção do Senador Ro-
berto Requião, autor da proposta, e muito menos dos 
Senadores da CCJ, que aprovaram, por unanimidade, 
este projeto – em tentar o cerceamento à liberdade de 
imprensa. Absolutamente. A liberdade rima com res-
ponsabilidade, como bem definiu o nosso colega Pedro 
Taques, também signatário desse recurso para ida ao 
Plenário desta matéria tão relevante.

A minha intenção fundamental e básica... eu, 
durante quarenta anos, Senador Rodrigo Rollemberg, 
Senador Acir Gurgacz, tive apenas um processo pelo 
exercício da atividade. E, nesse processo, venci, por-
que, ao final, o autor da denúncia viu que não havia 
substância na sua reclamação porque eu havia dito 
uma verdade e, às vezes, a verdade é inconveniente, 
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mas, quando ela é verdade, não cabe direito de res-
posta. No final do processo, o denunciante, que queria 
uma indenização pecuniária de R$200mil de minha 
parte e mais R$200 mil da empresa onde trabalhava 
à época, depois de todas as etapas percorridas, pro-
pôs uma negociação em que eu deveria distribuir cem 
cestas básicas.

Fazer uma negociação desse tipo é aceitar taci-
tamente a responsabilidade num processo. Eu disse 
que pagaria mil cestas básicas, mas não faria acordo 
porque tinha a convicção de que estava agindo de 
maneira correta. 

A Justiça acolheu a minha posição, fui inocentada, 
e o denunciante teve que pagar as custas do proces-
so. Isso eu digo como declaração de que tinha ele, o 
denunciante, o direito de fazer o que fez e não poderia 
violentar o meu direito e a minha liberdade de fazer 
uma comunicação que tinha importância e relevância, 
mas que era uma verdade inconveniente. 

É por isso que, tendo vivido uma experiência 
pessoal, digo que todo cidadão tem o direito, quando 
se sentir injustiçado, de pedir resposta acerca daquilo 
que foi caluniado ou injustiçado. Agora, não podemos 
fazer desse gesto qualquer risco à liberdade de expres-
são. Isso seria uma violência que estaríamos fazendo 
não só à liberdade de expressão, mas à democracia 
em nosso País.

Por isso, entendi por bem que a iniciativa do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira foi absolutamente 
oportuna, porque o tema suscita muitas dúvidas em 
relação a haver ressarcimento ou apenas um direito 
de resposta. Isso tudo tem que ser esclarecido no ple-
nário, discutindo a matéria com clareza, com equilíbrio 
e com responsabilidade para que se preserve, de um 
lado, a liberdade de imprensa e, de outro, para que se 
dê ao cidadão ou a qualquer pessoa, um político, um 
governante, o direito de resposta quando houver uma 
ofensa grave à sua pessoa ou exercício do seu mandato.

Então, é preciso que tenhamos isso em mente, 
especialmente porque a lei de imprensa foi derrubada, 
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, em 2009. Então, não houve nenhuma lei depois 
disso sobre essa questão, embora muitos considerem 
que, no art. 5º da Constituição Federal, há, sim, as-
segurado o direito de resposta ao determinar nesse 
artigo, que ela deve ser proporcional ao agravo, com 
indenização por dano material, moral ou à imagem, 
mas não define regras para sua aplicação.

Talvez agora tenhamos oportunidade de regula-
mentar esse dispositivo constitucional para evitar, como 
eu disse, um risco ao equilíbrio dessas demandas. 

Então, precisamos preservar a liberdade de im-
prensa e não causar mais problemas além dos que nós 
já temos aqui nesse relacionamento. As instituições 

precisam agir com muita responsabilidade: nós, como 
instituição do Parlamento, a imprensa como instituição 
das liberdades e também o Poder Judiciário nesse as-
pecto. E nós faremos um trabalho com muito equilíbrio 
e com muita responsabilidade.

Obrigada, Presidente Acir Gurgacz, obrigada, 
Senador Rodrigo Rollemberg.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o 
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia, 
pelo seu pronunciamento.

Passo a palavra ao nobre Senador Rodrigo Rol-
lemberg, do PSB do Distrito Federal. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Acir Gurgacz. 

Quero, inicialmente, cumprimentar a Senadora 
Ana Amélia pelo seu pronunciamento, que traz um 
tema importante para o debate nesta Casa, a neces-
sidade de o Brasil investir em saneamento como uma 
condição para melhorar a saúde da nossa população, 
e também um outro tema, que é a regulamentação do 
direito de resposta.

Mas eu quero aqui, na manhã desta sexta-feira, 
fazer alguns comentários e algumas reflexões sobre 
algumas notícias desta semana, especialmente sobre 
o desempenho da economia brasileira e sobre a reu-
nião, convocada ontem pela Presidenta Dilma, com 
27 representantes dos maiores grupos econômicos 
do Brasil, buscando alternativas para a retomada do 
desenvolvimento econômico. 

Há alguns dias, prestei muita atenção a um pro-
nunciamento da Senadora Ana Amélia, em que de-
monstrava preocupação com o processo de desindus-
trialização do País, com o fato de que a participação 
da indústria nas exportações brasileiras vinha sendo 
reduzida percentualmente, o que traz alertas muito 
graves para a competitividade da economia nacional.

E quero registrar, Senadora Ana Amélia, Sena-
dor Aloysio Nunes, que uma das coisas que mais me 
impressionou nessa viagem ao exterior recente que fiz 
– tive a oportunidade de ir ao Fórum Mundial da Água 
e, em seguida, a Bruxelas e a Londres, dentro da ar-
ticulação para a realização da Cúpula Mundial de Le-
gisladores, sobre o que, especificamente semana que 
vem, quero-me pronunciar – foi a melhoria da imagem 
do Brasil e suas conquistas, o reconhecimento do pro-
cesso que o Brasil vem vivendo, nos últimos anos, de 
conseguir aliar crescimento econômico à redução da 
pobreza, à redução das desigualdades sociais, e de 
forma sustentável. Ou seja, sempre frisei nas minhas 
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conversas que o Brasil conseguiu aliar desenvolvimento 
econômico e redução da pobreza à redução do des-
matamento, que é um tema extremamente relevante.

Ouço o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 

– Senador Rollemberg, como disse V. Exª, tive a opor-
tunidade de fazer parte de uma delegação do Senado 
que compareceu ao Fórum Mundial da Água, realiza-
do em Marselha, onde, aliás, V. Exª teve um excelente 
desempenho. V. Exª, nas sessões do fórum relativas à 
legislação sobre águas, em nome do Brasil, fez uma 
exposição a respeito da ligação íntima entre o tema 
da água e o temário da Conferência Rio+20 – aliás, 
foi agregado o tema da água por iniciativa do Brasil. 
Eu gostaria apenas de observar aos nossos colegas 
algo que já comentamos pessoalmente, que é o fato 
de que, do ponto de vista da legislação sobre a água 
e do aparato institucional que construímos para garan-
tir fornecimento de água, água limpa, múltiplos usos 
da água, gestão democrática dos recursos hídricos, 
a nossa legislação não fica nada a dever a nenhuma 
legislação do mundo. Estamos realmente no topo em 
matéria de eficiência, de transparência, de democra-
tização. Apenas lamento que, em alguns itens absolu-
tamente cruciais, a lei ainda esteja longe da realidade 
ou a realidade longe da lei. Refiro-me basicamente a 
dois aspectos: o primeiro é o saneamento básico, de 
cujo serviço o Brasil fica muito a dever em matéria de 
extensão à sua população – 50% dos domicílios não 
têm acesso à rede de esgoto – e a outra questão, que 
me parece também crucial, é o atraso na constituição 
dos comitês de bacias, que estão muito desigualmente 
instalados no País do ponto de vista territorial. Há uma 
concentração muito grande em São Paulo; na Amazô-
nia, que é o maior, digamos assim, reservatório hídri-
co do Brasil, creio que não há, ou há pouquíssimos 
comitês de bacias, que são, como V. Exª ressaltou na 
sua intervenção em Marselha, o parlamento da água, 
onde, reunidos consumidores individuais, industriais, 
agrícolas, governo, sociedade civil, decide-se sobre 
a melhor maneira de utilizar os recursos hídricos de 
uma determinada bacia. E V. Exª, na Presidência da 
Comissão de Meio Ambiente, que é também de Fisca-
lização, já assumiu o compromisso com a delegação 
da Agência Nacional de Águas (ANA), de estabele-
cermos uma agenda, de comum acordo com a ANA, 
de cobrança aos governos e ao setor privado, na linha 
do cumprimento do que estabelece a nossa legislação. 
Muito obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio. Agradeço as 
palavras de V. Exª e peço autorização para que possam 
fazer parte do meu pronunciamento.

Quero registrar o exemplo dado pelo seu Estado, 
São Paulo, que é a unidade da Federação brasileira que 
tem os comitês de bacias hidrográficas mais organiza-
dos e mais atuantes, em que o trabalho de V. Exª, seja 
como Vice-Governador do Estado ou político eminen-
te daquele Estado, contribuiu para essa organização.

Chamou-me muito a atenção, quero registrar 
aqui, o depoimento do Prefeito de Sorocaba, Vitor – 
com quem tive a oportunidade de fazer parte de uma 
mesa –, que mostrou que a cidade de Sorocaba, com 
quase 600 mil habitantes, hoje tem 100% de oferta 
de água potável, 100% de saneamento, enfim, é uma 
cidade exemplo, muito em função da organização dos 
comitês de bacias hidrográficas.

Dizia aqui que me impressionou muito tanto o 
relato de membros do parlamento europeu, como do 
parlamento inglês, como de ministros. Tive a oportuni-
dade de me reunir com o Comissário de Meio Ambiente 
da União Europeia, que esteve recentemente no Brasil 
com o Ministro do Desenvolvimento Internacional do 
Reino Unido, Andrew Mitchell. Todos eles se mostraram 
realmente muito surpresos e interessados pela forma 
como o Brasil vem crescendo.

O Brasil tem, efetivamente, transformado-se num 
país de grande interesse mundial. Isso foi mais uma vez 
confirmado numa reunião de que tive a oportunidade 
de participar, com o Embaixador do Brasil no Reino 
Unido, Dr. Roberto Jaguaribe, e com o Sr. Rubens Bar-
bosa, que, coincidentemente, também estava lá, que 
foi Embaixador do Brasil em Londres e foi Embaixador 
do Brasil em Washington.

Nesse sentido, eu quero registrar com alegria os 
dados apresentados hoje pelos jornais: apesar de o 
Brasil ter tido um crescimento tímido, bastante tímido 
no ano passado, de 2,7%, nós tivemos, em fevereiro, 
um desemprego de 5,7%, que é o menor índice para o 
mês de fevereiro desde 2003; tivemos um salário mé-
dio de R$1.699, que é um aumento de 4,4% no último 
ano e também é o maior salário médio desse período, 
sendo que, na construção civil, o aumento do salário 
médio foi de 13,4%, muito impactado pelo aumento 
do salário mínimo.

Outro dado muito interessante e estimulante é 
que, hoje, 54% da população brasileira já fazem parte 
da classe C, ou seja, nós somos um país de classe mé-
dia, sendo que, no último ano, 2,7 milhões de pessoas 
deixaram a condição de classe D e E para ingressa-
rem na classe C. Esses realmente são dados expres-
sivos e que precisam ser incentivados no sentido de 
que possamos aprofundá-los e torná-los sustentáveis.

Nesse sentido, eu quero registrar a importância 
da reunião realizada ontem pela Presidenta da Repú-
blica, Presidenta Dilma Rousseff, de reunir metade do 
Produto Interno Bruto brasileiro, os representantes dos 
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maiores grupos econômicos brasileiros para ouvir deles 
sugestões sobre o que o Brasil deve fazer para retomar 
o crescimento e para interromper esse processo de de-
sindustrialização do País, esse processo de redução 
da participação da indústria no Produto Interno Bruto.

Mas quero registrar que a foto daquele encontro 
demonstra uma característica da economia brasileira 
de ser uma economia extremamente concentrada, já 
que ali estavam 27 grupos econômicos que, segundo 
informa a imprensa hoje, respondem por ativos da or-
dem de R$2,3 milhões, quando nós temos o Produto 
Interno Bruto de R$4,1 trilhões, o que mostra profunda 
concentração da economia brasileira.

Mas é claro que são atores que cumprem um pa-
pel importante e, portanto, é muito importante ouvi-los 
sobre ações que podem ser empreendidas no âmbito 
do Governo Federal para que possamos estimular o 
desenvolvimento econômico do nosso País.

E aí é claro que algo recorrente é a reivindicação 
de melhor infraestrutura para o País.

Hoje, quando a gente depara com os nossos ae-
roportos, com os portos, com as rodovias brasileiras, 
a gente percebe efetivamente que isso acaba contri-
buindo muito para agregar custo ao produto brasileiro, 
em função da precariedade da infraestrutura nacional. 
Essa é uma questão já identificada há muito tempo. E 
precisamos ampliar a ação e os investimentos do Go-
verno e do setor privado, para que possamos efetiva-
mente dotar o País de uma infraestrutura necessária 
para alavancar o desenvolvimento.

Outra questão sempre presente nos debates da 
necessidade de desenvolvimento da indústria brasileira 
é a necessidade de ampliarmos os investimentos em 
inovação tecnológica. E aí o Congresso deu demons-
trações recentes de sensibilidade com essa questão. 
Aprovamos aqui a Lei de Inovação Tecnológica, que 
amplia os instrumentos de interação entre o Poder 
Público e a iniciativa privada, entre as universidades 
e os institutos de pesquisa com o setor produtivo, mas 
ainda não conseguimos incutir no Brasil a cultura da 
inovação, o ambiente de inovação tecnológica.

Portanto, entendo que precisamos rever a Lei de 
Inovação, quais são os gargalos que têm dificultado a 
produção de inovação no nosso País. E, nesse sentido, 
não podemos concordar com qualquer tipo de contin-
genciamento na área de ciência, tecnologia e inovação.

Essa é uma questão fundamental, porque, se não 
investirmos de forma muito significativa e regular em 
inovação tecnológica, daqui a alguns anos, estaremos 
fazendo o mesmo debate de por que, na composição 
da economia brasileira, o setor primário ainda tem uma 
participação tão grande e o setor industrial uma parti-
cipação menor, pois apenas com investimentos signifi-
cativos e regulares em inovação tecnológica, tanto pelo 

setor público quanto pelo setor privado, é que vamos 
conseguir modificar esse perfil da economia brasileira.

Ouço, com muita alegria, o Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Meu 

caro Senador Rodrigo Rollemberg, meu companheiro 
de partido e de lutas, é evidente que esta Casa não 
concorda, acho que à unanimidade, com o contingen-
ciamento dos fundos, principalmente da ciência e tec-
nologia. Agora me parece fundamental aproveitar esta 
oportunidade para explicar à sociedade brasileira por 
que se contingenciam esses fundos, qual a razão dessa 
economia forçada que o Governo Federal faz todos os 
anos para gerar o tal superávit primário, e falar da dívida 
pública. Essa dívida pública é que nos infelicita. Acho 
que a razão dos limites que nos são impostos está em 
função de essa dívida astronômica que hoje consome 
47% de tudo o que se arrecada no País ir para manu-
tenção, rolagem e serviços da dívida pública. E estamos 
longe dessa discussão aqui no Parlamento. Acho que 
temos que trazer de volta para cá para tentar uma al-
ternativa para isso. É verdade que há uma redução da 
taxa de juros, mas isso não significa um impacto, não 
vai recuperar o passado. Acho que essa dívida que nos 
infelicita, que dificulta e entrava o desenvolvimento do 
País tem que ser debatida por nós. E há outra questão 
que o senhor coloca com precisão, a admiração que os 
países europeus têm por nós: o Brasil é uma potência 
ambiental e podemos diversificar a matriz econômica 
deste País. Precisamos diversificar a nossa economia, 
não podemos continuar na dependência das commo-
dities. E os investimentos em ciência e tecnologia são 
o caminho para isso. Obrigado pelo aparte e parabéns, 
primeiro, pela nossa representação nesse encontro e 
depois pelo relatório que V. Exª nos apresenta desde 
ontem da tribuna do Senado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Capiberibe. Agradeço 
as palavras de V. Exª. Como sempre gosto de lembrar, 
o Senador Capiberibe é o governador da sustentabi-
lidade. Inovou no seu Estado impondo novos padrões 
de desenvolvimento e de transparência na gestão dos 
recursos públicos. Tem toda a nossa admiração, Se-
nador Capiberibe.

O Brasil é um país que tem um potencial diferen-
te em relação aos demais países do mundo. No que 
se refere à questão energética, por exemplo, o Brasil 
tem uma matriz energética extremamente diversifica-
da. Temos o pré-sal, temos um pré-sal verde, que é 
o potencial da agroenergia que o nosso País tem. Te-
mos um grande potencial hidrelétrico, potencial eólico, 
potencial de energia solar, portanto, o Brasil precisa 
saber utilizar esses aspectos que se constituem em 
um diferencial para seu desenvolvimento.
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Ainda ontem discutíamos sobre esse segundo 
acidente da Chevron, as repercussões do primeiro aci-
dente da Chevron, e eu dizia que, para um país que tem 
uma expectativa de uma riqueza fantástica como essa 
do pré-sal, deve ser uma condição, para que possamos 
ampliar os nossos investimentos nessa área, garantir 
total segurança na exploração dos recursos do pré-
-sal e, ao mesmo tempo, um gesto de inteligência com 
o futuro do País de aproveitar que parte significativa 
dos recursos utilizados com o pré-sal – uma fonte de 
origem fóssil que tem prazo no tempo, porque o mun-
do trabalha, pressiona para a substituição por fontes 
alternativas – que parte substantiva desses recursos 
seja utilizada exatamente em pesquisa, em desenvol-
vimento científico e tecnológico para novas fontes de 
energia alternativa.

Nesse sentido, eu incluiria como importante para 
o País, nessa agenda do desenvolvimento, a criação de 
instrumentos econômicos, instrumentos de incentivo, ins-
trumentos de crédito, para alguns setores da economia 
vinculados ao que estamos chamando, neste momento, 
de economia verde, especialmente o setor de biomas-
sa, o setor de biocombustíveis, o setor de biotecnologia. 
Um país com essa biodiversidade fantástica que tem o 
Brasil não pode deixar de perceber nos investimentos 
em biotecnologia também uma área estratégica para 
desenvolvimento de alimentos funcionais, da nutracêu-
tica, de fármacos, de fitoterápicos; enfim, há uma gama 
enorme de oportunidades que se abrem para o País.

Portanto, eu gostaria de fazer esse registro aqui 
e de dizer que entendo que esses são temas em que o 
Senado precisa se debruçar, precisa aprofundar e dar 
uma contribuição, porque são temas de interesse do 
País, estão acima de qualquer divergência partidária. 
Uma união do Senado em torno desses temas pode 
contribuir para alavancar o desenvolvimento do País.

Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. 

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana 
Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.

Esse tema pontuou o início desta sessão, e é re-
levante que o Congresso esteja debruçado sobre essas 
questões que dizem respeito à produção, à sustentabi-
lidade, mas, sobretudo, à preservação desse fantástico 
meio ambiente e da sua biodiversidade, como diz V. 
Exª. Precisamos ter responsabilidade, porque são as 
gerações futuras que aguardam isso de nós.

Como orador inscrito, Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu que-
ria cumprimentar meu companheiro de lutas pretéri-
tas, Senador Aloysio Nunes. Juntos militamos na ALN 
(Ação Libertadora Nacional), comandada por Carlos 
Marighella, um herói do povo brasileiro.

Eu, nesta manhã de sexta-feira, lembro aqui a 
morte de um sábio, o Professor Aziz Nacib Ab’Saber, 
uma pessoa a quem dediquei enorme admiração des-
de que o conheci. O Professor Aziz Ab’Saber era da 
mesma linha de Augusto Ruschi, Bertha Lutz, José 
Lutzenberger, outra pessoa admirável, Josué de Cas-
tro, Paulo Freire, Milton Santos, Zilda Arns e outros.

Em 1924, ele nasceu no interior de São Paulo, 
filho de imigrantes oriundos de Damasco. Uma vez, 
conversando, ele me disse que seu apelido na escola 
primária era “Turquinho”.

Inicialmente geógrafo, especializou-se em geo-
hidromorfologia, e, para sorte dos brasileiros, sempre 
rompeu barreiras, a começar pelo departamentalismo 
de várias de nossas academias.

Bem antes que o conceito de interdisciplinarida-
de se tornasse tema de polêmica entre professores, o 
velho Aziz já o exercitava em sua práxis docente e nos 
inúmeros trabalhos de campo efetuados Brasil afora.

Durante meu segundo mandato no governo do 
Amapá, tivemos o privilégio de recebê-lo em Macapá, 
junto com sua esposa, Professora Cléa, historiadora 
gaúcha e sua fiel escudeira. E, como ele, também crí-
tica, sempre que necessário.

Num dos cursos que realizou conosco, lá no Cen-
tro de Formação de Recursos Humanos (CFORH), 
deixou-nos a todos fascinados com sua descrição, si-
multaneamente precisa e poética, do Golfão Marajo-
ara. A nós, que moramos ali na margem esquerda do 
rio, muito próximos do oceano, separados de Belém 
apenas pelos 350km² da Ilha do Marajó. Encantou-nos 
com a sua descrição do Golfão do Marajoara.

Dizia ele:
“Não se pode falar só de Ilha de Marajó, sem uma 

percepção histórica e geográfica desse mosaico mag-
nífico, que compreende a foz do rio-mar”. Raramente, 
aqueles sinuosos meandros e aqueles recortes de ar-
quipélagos terão sido tão bem apresentados.

O Professor Aziz, entre outras qualidades, domi-
nava muitíssimo bem os recursos da retórica, e sua 
fala nos chegava sempre permeada por princípios éti-
cos e políticos. Era, propriamente, uma “boa palavra”.

Eis um exemplo recente de sua militância so-
cioambiental: “(...) qualquer tentativa de mudança no 
Código Florestal tem de ser conduzida por pessoas 
bioeticamente sensíveis”.

E aproveito para registrar a presença do Secre-
tário do Meio Ambiente do Estado do Amapá, Grayton 
Toledo, do Secretário de Ciência e Tecnologia, Antônio 
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Cláudio, e, também, do Conselheiro de Meio Ambiente, 
Mamede Leal, que estão aqui presentes e que terão 
uma reunião no Ministério de Meio Ambiente, para 
discutir exatamente a inclusão de um dispositivo que 
reduz as áreas de reserva legal, sobre o que o Ama-
pá se posicionou com clareza, não aceitando redução 
das suas áreas de reserva legal. Os Secretários de 
Estado estão aqui para debater, no Ministério de Meio 
Ambiente, essa que é uma possibilidade de suprimir 
esse dispositivo do Código Florestal que vai a voto na 
Câmara Federal.

Mas, voltando ao Professor Aziz, lembro que, 
além de polemista exímio, era um sedutor em todas 
as acepções do termo.

No ano de 2000, em Lisboa, durante um colóquio 
promovido pelo Instituto Superior de Psicologia Apli-
cada (ISPA), também encantou professores e alunos 
com sua inteligência vivaz, sua erudição polimorfa, 
sua generosidade e, igualmente, com seu arsenal de 
finas ironias.

Com vários outros brasileiros, lá nos encontrá-
vamos buscando visões e práticas alternativas às 
bombásticas efemérides – quem não lembra? – dos 
500 anos da Descoberta, então em curso nas duas 
margens do Atlântico.

Naquela ocasião, a repercussão da presença e 
das intervenções do Professor Aziz foram tão fortes 
que a Direção do ISPA decidiu criar o Centro de Estu-
dos Interculturais Aziz Ab’Saber, que continua funcio-
nando, até hoje, à beira do Tejo.

Concluindo, a palavra de dois de seus pares: “Para 
a geografia e para o Brasil, ele representou o topo da 
ciência. Foi e continuará sendo referência nacional e 
internacional” – Helena Nader, Presidente da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

“Era um homem elegante, de uma postura extre-
mamente elevada e, ao mesmo tempo, alguém muito 
acessível e afável” – Aldo Paviani, Professor de Geo-
grafia Urbana, UnB.

E, para quem ainda não leu livros e artigos es-
critos por nosso amigo querido, uma editora de São 
Paulo está reeditando sua opera omnia.

Seus colegas e ex-alunos da Universidade de 
Sorocaba, da USP, do Instituto de Estudos Avança-
dos, da SBPC e de tantos lugares mais vão sentir sua 
falta: e nós também!

O Brasil perde, o Amapá perde e eu perdi um 
grande amigo.

Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, caro Senador João Capiberibe.
De fato merece todas as homenagens, o “turco”, 

como mencionou V. Exª. O Senador Pedro Simon, nesta 

semana, também fez uma homenagem muito merecida 
a esse grande brasileiro.

Para fazer uso da palavra como orador inscrito, 
convido o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes do re-
gistro que eu gostaria de fazer, quero parabenizar a 
Senadora Ana Amélia pelo seu aniversário e dizer que 
é um orgulho muito grande tê-la aqui como Senadora 
do Rio Grande do Sul e do Brasil. Na verdade, V. Exª 
representa aqui o glorioso Estado do Rio Grande do 
Sul, mas é uma Senadora de todo o País, respeitada, 
admirada.

Portanto, fica aqui o nosso carinho, a nossa ad-
miração e os nossos parabéns. Muita saúde, muita paz 
e que Deus ilumine o caminho de V. Exª.

Eu pedi a palavra para registrar duas questões 
importantes que ocorreram no dia de ontem.

A primeira delas, a reunião da Presidenta Dilma 
com empresários de maior porte no Brasil. Foi uma 
reunião expressiva, no Palácio do Planalto, em que a 
Presidenta traçou o quadro da visão da economia e as 
providências que pretende tomar neste ano, para que 
possamos atingir um crescimento em torno de 4%, e 
ouviu dos empresários sugestões, sugestões importan-
tes, de diminuição de carga tributária, de melhoria da 
logística, enfim, das condições necessárias para que 
os empresários brasileiros possam continuar investin-
do no nosso País, gerando empregos e aumentando 
a renda da população.

Eu quero aqui louvar esse ato da Presidenta, 
registrar a importância dessa ação da Presidência no 
sentido de chamar os empresários e ouvir diretamente 
deles as propostas, as ações. A Presidenta informou 
a direção que pretende dar no sentido de melhorar os 
portos brasileiros, inclusive discutindo a sua operacio-
nalização. Registrou, mais uma vez, o apoio ao meu 
projeto, que pretende discutir e criar novas condições 
para que não haja o subsídio à importação e que não 
haja os incentivos fiscais à importação brasileira da 
forma como está ocorrendo hoje. 

Portanto, foi uma reunião bastante proveitosa, 
bastante promissora, que calhou com o resultado, 
ontem, do ganho do brasileiro, da renda média do 
brasileiro em fevereiro, que, com o reajuste do salário 
mínimo de 14%, ficou em R$1.699,70. Cresceu a ren-
da média do brasileiro, e a taxa de desemprego ficou 
em 5,7%, portanto, o patamar mais baixo nos últimos 
dez anos para o mês de fevereiro.

São dois dados auspiciosos, que mostram a for-
ça do nosso mercado interno e que mostram também 
que o nosso mercado interno deve ser protegido, deve 
ser direcionado para os produtos brasileiros em, pelo 
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menos, igualdade de condições. Nós não estamos aqui 
querendo cessar as importações. A ideia não é fechar 
o Brasil, mas, sim, dar as mesmas condições tributárias 
a produtos importados e produtos brasileiros, para que 
o empresariado brasileiro possa competir. O empre-
sariado brasileiro tem dito que, no chão da fábrica, é 
competente: ele sabe gerar o produto a custos razoá-
veis. O que encarece, na verdade, o produto brasileiro 
é o processo tributário, é o processo logístico. Enfim, 
são as dificuldades extrafábrica que, na verdade, au-
mentam o nosso produto.

Então, eu gostaria de fazer esse primeiro registro, 
de que a renda média, o ganho médio, dos brasileiros 
cresceu no mês de fevereiro e de que o desemprego 
ficou no patamar mais baixo para o mês de fevereiro 
dos últimos dez anos, desde que é medida essa taxa 
de desemprego.

O segundo ponto que eu queria falar na manhã 
de hoje é apenas um registro de preocupação. O Mi-
nistério do Meio Ambiente publicou ontem um decreto 
que define estado de emergência em 18 Estados por 
conta da possibilidade de incêndios da seca, e o meu 
Estado de Roraima, Srª Presidenta, está entre esses 
Estados. O Estado de Roraima, há alguns anos, pade-
ceu de grandes incêndios, num processo de estiagem 
muito sério. Portanto, novamente, nós ficamos preo-
cupados por causa dessa possibilidade. O Ministério 
do Meio Ambiente e o Ibama estão acompanhando o 
andamento da questão, que, sem dúvida alguma, é 
motivo de preocupação e de atenção.

Então, quero aqui alertar o Governo de Roraima, 
a Defesa Civil e o próprio Ministério do Meio Ambiente, 
para que fiquem atentos no sentido de que, se houver 
alguma necessidade, nós já estamos no fim do período 
da seca. Portanto, devemos, em um mês, um mês e 
pouco, ter chuva. Mas, enquanto não chega a chuva, 
é preciso atenção para evitar incêndios e para evitar 
dificuldades para nossa população.

Portanto, gostaria de fazer esse registro, de que, 
no Estado de Roraima, está decretada emergência 
ambiental, mas nós estaremos acompanhando esse 
ponto com todo o cuidado, para que o Estado não so-
fra dificuldade alguma.

Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Romero Jucá.
Obrigada, primeiro, pelas felicitações.
Com relação ao seu Projeto de Resolução nº 72, 

já se iniciou um debate muito produtivo na audiência 
pública.

É esse exatamente o trabalho que temos aqui 
no Senado Federal, de ampliar a discussão sobre um 
tema muito importante que V. Exª trouxe para defen-

der a indústria brasileira, compatibilizando-o também 
com o interesse dos importadores. É preciso fazer 
esse equilíbrio. A Casa já está trabalhando com muita 
competência em relação a essa matéria.

Nessa semana, ontem, abordei a questão da de-
sindustrialização. Saúdo a iniciativa da Presidenta Dilma 
Rousseff na reunião com os empresários, porque nada 
melhor do que falar com quem entende, com quem é o 
chão de fábrica, porque ali está a realidade. A questão 
tributária é reclamada de norte a sul, de leste a oeste 
do País, de pequeno a médio e grande empresário. A 
questão do câmbio é outra, e há também a logística. 
Parece que esse triângulo, esse tripé é o grande nó 
que precisamos desatar de alguma maneira.

Cumprimentos pelo seu pronunciamento, Sena-
dor Romero Jucá.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, eu também, Senadora Ana Amélia quero lhe dar 
os meus parabéns pelo seu aniversário. V. Exª é uma 
pessoa muito querida nesta Casa, é uma amiga que 
tenho de pouco tempo, mas que já considero como al-
guém muito próxima, pela admiração que tenho, pelas 
suas qualidades humanas, políticas, pela sua cultura, 
pela sua aplicação, pela seriedade e por sua capacida-
de de infundir sentimentos de afeto, de solidariedade, 
sentimentos positivos em todos aqueles que a cercam.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Aproveito, Senador, para agradecer e saudar os 
visitantes que vão acompanhar o seu pronunciamento 
agora, jovens que estão visitando o plenário do Senado.

Todos sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo 
agora na tribuna o Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que foi eleito com mais de 11 milhões de votos no Es-
tado de São Paulo pelo PSDB.

Obrigada, Senador, pela gentileza, me desculpe 
a interrupção. Mas valia a pena.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – São muito bem-vindos à nossa sessão.

Agradeço ao Senador Acir Gurgacz a oportuni-
dade de falar antes dele, pela permuta. O tema de que 
vou tratar hoje, Presidente, não é dos mais agradáveis. 
Ele é relativo à audiência pública. realizada ontem na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização, presidida pelo Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

O tema da audiência pública, convocada em boa 
pelo Senador Rollemberg, foi o vazamento de petróleo 
no poço explorado pela Chevron, no chamado Campo 
do Frade. 
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Ali estavam presentes, dando seus depoimentos, 
representante da empresa, representante do Ibama, 
o Procurador de Justiça Federal que está processan-
do a empresa por danos e os seus diretores, no plano 
criminal, e também o representante da Agência Na-
cional do Petróleo.

Há controvérsia, Srª Presidente, a respeito da 
extensão do dano. Há controvérsia a respeito da con-
tinuidade do vazamento ocorrido em novembro do ano 
passado, da série de vazamentos que vêm ocorrendo 
desde novembro do ano passado. Há controvérsia so-
bre se haverá ou não um dano permanente à estrutura 
rochosa de onde se extrai o petróleo naquele campo 
de exploração. Há controvérsia sobre a responsabili-
dade efetiva da empresa ou das empresas envolvidas 
no acidente.

A ANP ainda não entregou o seu relatório, e a 
empresa Chevron, citada nas ações movidas pelo Mi-
nistério público Federal, ainda não exerceu seu direito 
de defesa.

Uma coisa, para mim, é absolutamente incon-
testável e que se revelou ontem na audiência pública 
a que me referi: o mais absoluto despreparo do Brasil 
para fazer face a acidentes dessa natureza. A indús-
tria do petróleo, todos nós sabemos, é uma indústria 
potencialmente danosa ao meio ambiente, se não for 
cercada de inúmeros cuidados. A própria Constitui-
ção Federal, ao estabelecer a destinação dos recur-
sos oriundos da exploração do petróleo, já estipulou a 
necessidade de uma compensação dos Estados pro-
dutores, para fazer face aos riscos ambientais e aos 
danos ambientais. A própria Constituição brasileira já 
classifica essa atividade como potencialmente peri-
gosa. Daí a necessidade de se ter imensas cautelas, 
que devem ocorrer antes do acidente, portanto a pre-
venção, e as que devem ocorrer depois do acidente, 
logo depois, de modo a remover o óleo ou a mitigar os 
danos imediatos, e cautelas também no longo prazo, 
depois do acidente.

Acontece que o Brasil, que se arvora ser uma 
potência petrolífera mundial, e de fato é, graças ao ex-
traordinário esforço da Petrobras, graças às mudanças 
legislativas que foram introduzidas já no Governo do 
Presidente Fernando Henrique, que permitiu que, hoje, 
mais de setenta empresas estivessem extraindo óleo 
no Brasil e processando esse óleo, o Brasil é, de fato, 
uma potência petrolífera, e mais ainda com as desco-
bertas do petróleo na camada do pré-sal. 

Comparado com esse potencial e essa realidade, 
o aparato institucional do Governo brasileiro é de uma 
pobreza franciscana. Nós estamos realmente na bacia 
das almas em matéria de prevenção, em matéria de 
combate a danos, em matéria de fiscalização. Eu fiquei 

realmente chocado com as revelações que foram fei-
tas ontem na audiência pública. Refiro-me a algumas.

Sabem os Srs. Senadores e os nossos visitan-
tes quantos fiscais a Agência Nacional de Petróleo 
tem para acompanhar a exploração do petróleo, para 
fiscalizar, para acompanhar inclusive as cautelas que 
deveriam ser tomadas antes da perfuração, para ana-
lisar os projetos técnicos dos poços? Sabem quantos? 
Senadora Ana Amélia, dez fiscais. Dez fiscais! É uma 
coisa absurda!

Indagado por mim, o representante da ANP, Agên-
cia Nacional do Petróleo, que é encarregada da fiscali-
zação, nos disse que precisariam de pelo menos mais 
180 fiscais para dar minimamente conta do recado. E 
nós temos dez! Dez, no País inteiro, nesse litoral imen-
so! Só no Campo do Frade já foram feitas sessenta 
perfurações. E os acidentes se sucedem. De novembro 
para cá, transcorridos cerca de seis meses, o Governo 
anunciou um plano de contingência para esses gran-
des acidentes, e já houve grandes acidentes. Os aci-
dentes se sucedem. Só a Petrobras já anunciou cinco 
acidentes importantes de novembro para cá em seus 
poços. Mas até hoje esse plano de contingência não 
saiu do papel. Já faz seis meses que ocorreu o último 
grande desastre ecológico.

A Agência Nacional de Petróleo dispõe de re-
cursos para custear suas atividades. No orçamento 
de 2011, haviam consignados cerca de R$5 bilhões 
para a Agência Nacional de Petróleo para, entre outras 
coisas, fiscalizar corretamente a atividade petrolífera 
do Brasil – 5 bilhões. Sabe V. Exª, Srª Presidente, o 
quanto foi efetivamente liberado? R$350 milhões. Fo-
ram R$5 bilhões no orçamento para que a ANP pu-
desse desempenhar suas funções, mas só liberaram 
R$350 milhões.

Mais ainda: o representante do Ibama, na audi-
ência pública, indagado por mim sobre quem é o res-
ponsável pelas atividades de mitigação ou de combate 
imediato, nos casos dos acidentes que ocorrem nas 
perfurações, me disse que as empresas têm a obrigação 
de estabelecer os seus próprios planos para acidentes 
de alcance menor, localizado, que decreto presidencial 
previu que todas as empresas tivessem seus próprios 
planos, mas, infelizmente, o decreto ainda não esta-
va sendo plenamente aplicado. Muitas empresas – a 
maioria delas – não tinham esses planos. Perguntei 
de quando era o decreto. Pasmem, Srs. Senadores: o 
decreto é de 2003! Faz 9 anos que esse decreto exis-
te, obrigando as empresas a terem os seus planos de 
contingência. Nove anos e o decreto não foi cumprido. 

É uma situação absolutamente escandalosa e 
intolerável, porque aquilo que é hoje um passaporte 
para o futuro, que é o pré-sal, pode se transformar 
numa grande tragédia ambiental, com enormes con-
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sequências sobre a vida das pessoas. Muito se discute 
sobre a partilha e nada sobre políticas públicas para 
sua exploração.

A primeira análise da Agência Nacional do Pe-
tróleo, do Ministério Público e da Polícia Federal do 
acidente de novembro chegou à conclusão, ainda pro-
visória, de que, quando ocorreu o vazamento, houve 
uma pressão, uma injeção de lama no poço para selá-lo 
e essa pressão, por ser excessiva, causou a ruptura 
das paredes do poço. 

Perguntei ao representante da ANP se a agência 
auditava, digamos assim, se ela passava em revista 
os projetos técnicos dos poços. Não, não faz. Por quê? 
Porque são muitos. É uma quantidade imensa de po-
ços, e nós temos poucos funcionários.

Então, meus caros colegas, nós estamos mal, 
nós estamos realmente mal. O Brasil é uma potência 
emergente, somos respeitados no mundo?! Pode ser, 
embora o PIB brasileiro tenha sido uma decepção. Nós 
crescemos menos do que todos os países da Améri-
ca Latina, com exceção talvez da Guatemala. A renda 
dos salários está aumentando – isso é ótimo –, mas 
a produtividade da economia, não, o que pode levar a 
pressões inflacionárias, a pouca sustentabilidade do 
processo. E o Governo não consegue enfrentar essas 
questões fundamentais. Aliás, não consegue enfrentar 
questão nenhuma que seja espinhosa.

Os empresários ontem reunidos com a Presidente 
Dilma desfiaram um rosário de queixas que são arqui-
conhecidas de todos há muito tempo. Os problemas 
já são conhecidos. Ali não se disse nada de novo. O 
que se quer é solução.

Ora, o Governo não consegue votar uma mísera 
lei da Copa do Mundo. Nós estamos há um ano e três 
meses discutindo se os torcedores podem ou não tomar 
cerveja nos dias de jogos da Copa naqueles estádios. 
Não sei quantos jogos da Copa serão disputados em 
Porto Alegre, Senadora Ana Amélia, se quatro, cinco. 
O que se discute é se, nesses jogos, os torcedores 
que forem ao estádio poderão ou não tomar cerveja. 
Nem é uma questão filosófica, transcendental, dessas 
que comovem a sociedade, que põem em jogo valores 
importantes, como, por exemplo, a questão do aborto. 
Não! É preciso saber se pode ou não pode tomar cer-
veja naqueles jogos. Só isso. Há um ano e três meses 
não se consegue resolver essa mísera questão. Por 
quê? Porque o Governo não sabe para onde vai. 

Eu espero realmente, voltando ao meu tema ini-
cial, que nós possamos – esta foi a disposição anun-
ciada ontem pelo Senador Rollemberg, que é um dos 
melhores Senadores desta Casa e Presidente da Co-
missão de Meio Ambiente e Fiscalização – estabele-
cer uma agenda rígida na para a cobrança de solução 
desses problemas absolutamente elementares, a fim 

de que não sejamos condenados eternamente a chorar 
não pelo leite derramado, mas pelo óleo derramado.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Bom trocadilho, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O tema que o seu colega Senador Flexa Ribeiro 

também abordou ontem com muita propriedade é muito 
grave. Esses vazamentos gigantescos são os que se 
noticiam mais. Mas, além desses, existem vazamentos 
em terminais da Petrobras ou de outras empresas, que 
também acabam afetando o meio ambiente, como um 
que aconteceu recentemente em Tramandaí, no litoral 
norte do meu Estado, o Rio Grande do Sul.

Não é possível que uma agência reguladora não 
esteja equipada minimamente para atender essa de-
manda. E como V. Exª disse também, já é muito cla-
ro o diagnóstico da desindustrialização brasileira, os 
problemas da empresa nacional no setor da indústria 
de transformação. É muito conhecido o diagnóstico. 
Falta aplicar o remédio adequado para isso, o que 
está demorando. Tomara o paciente não morra antes 
de receber o tratamento.

Com muita alegria, concedo a palavra ao Sena-
dor Acir Gurgacz como orador inscrito.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos 
telespectadores que nos acompanham pela TV Senado 
e pela Rádio Senado, antes de entrar no tema que tra-
go para discutir hoje, faço questão de cumprimentá-la 
pelo aniversário. V. Exª tem feito um excelente traba-
lho aqui no Congresso Nacional, principalmente lá na 
nossa Comissão de Agricultura, onde a sua atuação 
é exemplar, onde tem dado uma colaboração muito 
grande não somente para o seu Estado, mas para 
todo o País com relação às ações naquela Comissão. 
Portanto, nossos parabéns. Os parabéns da família 
pedetista. Os parabéns da minha família, que lhe quer 
muito bem. Felicidades e muita saúde para a senhora.

Também faço o registro da visita hoje, aqui no Se-
nado, do Vice-Governador de Rondônia, Airton Pedro 
Gurgacz, que está aqui conosco. Quero cumprimentá-lo 
por sua administração junto com o Governador Con-
fúcio Moura, que está lá em Porto Velho e tem aqui 
como seu representante hoje, tratando dos problemas 
de Rondônia, seu Vice-Governador, que está à frente 
do Detran do Estado e faz um excelente trabalho de 
reorganização desse órgão, Município a Município, 
tendo muitas barreiras à frente, muitos trabalhos árdu-
os à frente: a fiscalização do trânsito, enfim, ordenar o 
trânsito das cidades de Rondônia. Meus cumprimentos 
ao Airton e à sua esposa Solange, que o acompanha.

Srª Presidente, recebi ontem um exemplar do 
relatório de atividades referente ao ano de 2011, da 
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, presidida pelo nosso colega Senador Vital 
do Rêgo, do PMDB da Paraíba, da qual tive a honra de 
participar como membro titular e como relator de receitas 
do Orçamento de 2012. Cumprimento, mais uma vez, o 
Relator Vital do Rêgo pelo excelente trabalho que fez e 
faz à frente da Comissão Mista de Orçamento.

Foi uma experiência muito importante para a mi-
nha trajetória política e também para o meu Estado de 
Rondônia, pois conseguimos colocar o nosso Estado 
em evidência, recebendo uma audiência pública da Co-
missão Mista de Orçamento, quando os rondonienses 
puderam apresentar suas demandas, bem como con-
seguimos colocar no Orçamento de 2012 e no PPA de 
2012 a 2015 importantes obras para o nosso Estado e 
para a Amazônia, PPA que teve como Relator o nosso 
colega Senador Walter Pinheiro, que fez também um 
excelente trabalho nessa relatoria.

Entretanto, o Orçamento da União é uma peça que 
tem que contemplar todos os Estados e projetos para o 
desenvolvimento do País. Dessa forma, na Comissão 
Mista de Orçamento, pudemos ter a dimensão real do 
nosso Brasil, da sua grandeza e das suas riquezas, 
mas também das suas necessidades e carências mais 
primárias como a dos grandes projetos estruturantes 
que estão construindo o Brasil do futuro.

Realizamos audiências públicas da Comissão de 
Orçamento em Porto Velho, na nossa Rondônia; em 
João Pessoa, na Paraíba; em Salvador, na Bahia; em 
Vitória, no Espírito Santo; em Curitiba, no Paraná; em 
Uberlândia, em Minas Gerais; em Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul; em Goiânia, Goiás; na capital de 
São Paulo, São Paulo; em Rio Branco, no Acre; e em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ouvimos os setores organizados de nossa so-
ciedade com o objetivo de aproximar, o máximo pos-
sível, o orçamento das necessidades do nosso País. 
Com a participação ativa de Senadores e Deputados 
Federais e dos consultores e especialistas do Sena-
do e da Câmara, realizamos um trabalho primoroso, 
tanto é que foi aprovado, por unanimidade, pelo Con-
gresso Nacional e sancionado pela Presidenta Dilma 
sem nenhum veto.

Isso demonstra que o trabalho do relatório foi 
construído seguindo critérios técnicos, com base nas 
perspectivas de mercado, mas também com base no 
diálogo. Por isso, foi aprovado por unanimidade entre 
governistas e oposição.

A lei foi publicada no dia 20 de janeiro, no Diário 
Oficial da União. Na relatoria de receitas, estimamos 
uma receita extra de R$26 bilhões, chegando a um to-
tal de R$1,6 trilhão, já descontados os R$655 bilhões 
reservados para o refinanciamento da dívida pública. 

Para investimentos, estão reservados mais de R$106 
bilhões.

Entretanto, no início deste ano, as contas públicas 
depararam-se com um contingenciamento de recursos 
orçamentário da magnitude de R$55 bilhões, anuncia-
dos pela Presidenta Dilma. Esse comportamento já era 
esperado, pois tem-se tornado praxe, na administração 
pública, implementar a limitação de empenhos nos dois 
primeiros meses do ano. Esse represamento, muitas 
vezes temporário, de recursos não encontra respaldo 
apenas na menor expectativa de arrecadação de re-
ceita. Na maior parte das vezes, o contingenciamento 
é justificado por aumento na previsão de despesas 
obrigatórias, como pessoal e benefícios da Previdên-
cia, assim com em aumentos da meta do superavit 
primário, que visam contribuir com a redução da de-
manda agregada no âmbito da política monetária de 
metas inflacionárias.

No que tange às previsões de receitas, cumpre 
observar que, em quase todas as vezes, o contingen-
ciamento é uma medida de precaução, pois dois meses 
de arrecadação realizada não serão suficientes para 
fazer uma projeção segura da arrecadação de receitas 
para todo o exercício.

Como se pode observar ao longo dos anos, ape-
sar dos contingenciamentos, o Congresso vem, repeti-
das vezes, acertando suas previsões de receita.

Em 2000 e 2006, as estimativas do Congresso 
praticamente empataram com a receita realizada. Em 
2001, foi o único ano da série em que o Parlamento 
superestimou a receita, muito provavelmente devido à 
queda abrupta da atividade econômica devido à crise 
de energia.

Para os demais anos, a receita efetivamente 
arrecadada sempre ficou acima daquelas estimadas 
pelo Congresso Nacional. Em 2008, exercício de ex-
cepcional desempenho da economia e da arrecadação, 
a receita realizada foi maior do que a prevista na Lei 
em R$28,3 bilhões, sendo que, apenas nas receitas 
administradas RFB, o excesso foi R$22,5 bilhões. Em 
2009, a concessão de incentivos fiscais estimados em 
R$20 bilhões, visando contrabalançar a queda na ati-
vidade econômica, e a própria diminuição não previs-
ta do PIB contribuíram para a frustração da receita de 
R$64,7 bilhões, na ótica da estimativa do Congresso, 
e de R$68,3 bilhões, na visão da proposta. Em 2010, 
tanto o Poder Executivo como o Congresso Nacional 
ficaram com suas estimativas de receitas abaixo da 
efetivamente realizada, embora a discrepância naquele 
tenha sido bem mais pronunciada.

Em 2011, o “esforço fiscal” caiu de anunciados 
R$50,6 bilhões, em início de março de 2011, para 
R$20,3 bilhões na quinta avaliação, em outubro, e su-
biu para R$39 bilhões, levando-se em conta os valo-
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res realizados. Em 2011, as receitas primárias totais 
realizadas superaram em R$563 milhões as receitas 
previstas pelo Congresso.

Parece que, em 2012, a história vai se repetir. O 
Decreto de Programação, de 2012, prevê uma redução 
de receitas totais de R$36,4 bilhões, em termos bru-
tos, e R$29,5 bilhões, em termos líquidos. As receitas 
administradas foram cortadas em R$24,6 bilhões, em 
relação à lei orçamentária, o que equivale a reduzir 
R$7,8 bilhões, em relação ao próprio Projeto enviado 
pelo Poder Executivo, no ano passado.

O Congresso reestimou as receitas primárias to-
tais em R$30 bilhões e as administradas em R$16,8 
bilhões. Na nova previsão, o Executivo estimou a di-
minuição dos valores de praticamente todos os tribu-
tos, em relação ao que foi aprovado pelo Congresso.

No caso dos impostos que dependem do câmbio, 
as novas estimativas trouxeram aumento de R$4,2 bi-
lhões, em relação à proposta do Executivo, e apenas 
R$1,3 bilhão de redução, em relação à previsão do 
Congresso. Com isso, o Executivo demonstrou que 
nossas modificações, nas hipóteses de câmbio e im-
portações, estavam corretas. Muitas discussões foram 
feitas na época, mas hoje a realidade mostra que o que 
nós estimamos está muito mais próximo da realidade 
do que a estimativa feita pelo Executivo.

Apesar de ainda permanecer a esperança de 
crescimento do PIB acima de 3%, a nova projeção de 
receita do Executivo apresentou queda na arrecada-
ção do imposto de renda de R$12,1 bilhões em relação 
ao orçamento, e de R$7,8 bilhões em relação à pro-
posta. E os tributos sobre o valor agregado que não o 
IPI (Cofins e PIS/Pasep) caíram R$6 bilhões, na nova 
previsão. A menos que se espere uma queda do Pro-
duto Interno Bruto, essa previsão parece injustificada.

Esse é o ponto de toda essa discussão, Senadora 
Ana Amélia. A menos que aconteça uma queda no Produ-
to Interno Bruto – e não é isso que o Governo anuncia –, 
nós teremos uma arrecadação inferior à que foi projetada, 
inferior à própria arrecadação que o Governo anunciou.

A exemplo do que aconteceu em janeiro, janeiro 
nós tivemos um aumento na receita de 11% a mais 
do que a receita do ano passado. Ou seja, superior à 
estimada pelo Governo e superior à estimada também 
pelo Congresso. E, quando nós assistimos e vemos 
um decreto diminuindo a nossa receita, nós ficamos 
preocupados, porque o que se fala pelo Ministro da 
Fazenda, o que se fala pela Ministra do Planejamento 
é que nós vamos ter um aumento do PIB este ano em 
torno de 4,5%. Aliás, é a mesma projeção que nós fi-
zemos no nosso relatório de receita, um aumento de 
4,5% do PIB. Mas o decreto diz que o aumento do PIB 
será em torno de 3%. Então, o que se fala é uma coisa, 
e o que se escreve é outra coisa.

Esses números é importante que sejam coloca-
dos, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, para dizer 
que nós estamos aqui acompanhando e atentos com o 
que acontece na realidade da receita do Governo e o 
que acontece com as estimativas, tanto aquelas feitas 
por nós no Congresso, por nós na Comissão Mista de 
Orçamento, como aquela também feita pelo Executivo. 
Esperamos o recorde de arrecadação, acompanhando 
o aumento que aconteceu em janeiro, que deve ser 
registrado também em fevereiro, e esse recorde não 
confere com o que diz o novo decreto, que reduz, que 
traz uma redução na receita.

Então, é essa colocação que eu queria fazer e 
dizer que nós estamos atentos. Somos a base, esta-
mos juntos com o Governo, mas estamos atentos com 
o que está acontecendo com relação à nossa recei-
ta e, principalmente, com os investimentos e com as 
despesas de nosso País.

Eram essas as minhas colocações, Srª Presiden-
ta, Srªs e Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Senador Acir Gurgacz, com a responsabili-
dade que tem V. Exª, não só no comando competente 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária nesta 
Casa, da qual eu faço parte, com muita honra, mas 
sobretudo na condição de Líder do PDT, um Partido 
que tem seis Senadores no Senado Federal, o senhor 
dá uma contribuição valiosa ao Governo, para refletir 
sobre este Decreto, na medida em que não podemos 
criar ficção em matéria orçamentária.

Já temos aqui uma responsabilidade, digamos, 
diminuída porque o nosso orçamento é apenas auto-
rizativo. Agora temos um relator desta Casa, Senador 
Romero Jucá, e fiquei muito animada quando ele, 
aparteando, na despedida da Liderança do Governo, 
disse que há um sentimento de tornar o orçamento 
impositivo. Quando chegarmos a esse momento, será 
um momento de engrandecimento desta Casa.

E, portanto, o pronunciamento de V. Exª a res-
peito deste Decreto é um auxílio ao Governo, e, se 
o Governo tiver inteligência, vai ler com atenção as 
suas palavras e delas tirar a lição que deve ser tirada, 
porque não podemos brincar com isso. Até num Go-
verno, digamos assim, que tem se valido de uma situ-
ação confortável – poucos governos no Brasil tiveram 
a capacidade de ter um aumento de receita de 10%, 
e isso não é pouca coisa –, é preciso ter qualidade de 
gestão. Então, tomara que o Palácio do Planalto leia 
a sua mensagem, que é extremamente colaborativa, 
não é de contestação, pela responsabilidade que tem.

Cumprimentos a V. Exª, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-

to obrigado, Senadora Ana Amélia. 
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Senhora Presidente da República adotou em 
20 de março de 2012 e publicou no dia 21 do mesmo 
mês e ano a Medida Provisória nº 562, de 2012, que 
“dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União 
no âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os po-
los presenciais do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro 
Direto na Escola; altera a Lei 11.494, de 20 de junho 
de 2007, para contemplar com recursos do FUNDEB 
as instituições comunitárias que atuam na educação 
do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, para dispor sobre a assistência financeira da 
União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas 
de Ensino, para atendimento à educação de jovens e 
adultos e dá outras providências.” 

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, está assim constituída a Comissão Mis-
ta incumbida de emitir parecer sobre a matéria, bem 
como estabelecido o calendário de sua tramitação. 

COMPOSIÇÃO

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC)

Ivonete Dantas Lobão Filho
Roberto Requião Casildo Maldaner
Sérgio Souza
Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

José Pimentel Aníbal Diniz
Walter Pinheiro Wellington Dias
Acir Gurgacz Ana Rita
Lídice da Mata Inácio Arruda

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Jayme Campos Demóstenes Torres
Alvaro Dias Aloysio Nunes Ferreira

PR

Blairo Maggi Alfredo Nascimento

PTB

Gim Argello João Vicente Claudino

*PSOL

Randolfe Rodrigues

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Miriquinho Batista Biffi
Padre João Assis do Couto

PMDB

Lelo Coimbra Alexandre Santos 
Professor Setimo Pedro Chaves 

PSDB

Rogério Marinho Bruno Araújo

PP

Arthur Lira Jerônimo Goergen

DEM

Prª Dorinha Seabra Rezende Antonio C. Magalhães Neto

PR

Lincoln Portela

PSB

Sandra Rosado

PDT

André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Rubens Bueno Fábio Ramalho

PTB

Jovair Arantes

PSOL*

Chico Alencar Ivan Valente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A publicação no Diário Oficial de 21 de março 
de 2012. 

A Designação Prevista, conforme acabou de 
ser lida.

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, apenas para lembrar o que todos nós 
já sabemos: que agora é para valer. Essa é a primeira 
comissão mista destinada a dar parecer em medida 
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provisória após a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral que mandou cumprir, determinou que o Congresso 
cumpra, como condição de validade da tramitação, a 
apreciação dos pressupostos de admissibilidade pela 
comissão mista.

Essa é uma norma constitucional. Lembrando 
meu tempo de Deputado Federal, quando fui relator 
da emenda constitucional que deu essa disciplina atual 
à tramitação da medida provisória. Ela foi escrita por 
mim – lembro-me perfeitamente – com o objetivo de 
constitucionalizar essa etapa necessária de tramitação 
da medida. Ou seja, o Congresso tem de dizer se a sua 
opinião sobre a urgência e a relevância coincide com 
a apreciação do Presidente da República.

Então, agora é para valer: se não tiver reunião, 
se não tiver parecer dessa comissão mista, não segue 
a tramitação da medida provisória.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Aliás, o que V. Exª menciona é a declaração 
incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, 
com eficácia ex nunc da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 4.029, que foi publicada no Diário Oficial 
da União de 16 de março de 2012.

Então, ratificando apenas a declaração de V. Exª, 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, pela ordem também, apenas na mesma 
direção do Senador Aloysio Nunes.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Sim.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar que 
precisamos cobrar da Câmara dos Deputados a emenda 
constitucional de tramitação das medidas provisórias, 
porque agora, na verdade, o rito vai ser cumprido e é 
fundamental que o Senado tenha prazo também para 
apreciar, discutir, emendar, enfim, fazer todo o debate 
em torno de cada medida provisória.

Então, já que nós estamos ajustando os mecanis-
mos da medida provisória, nada mais do que justo que 
a Câmara dos Deputados dê prosseguimento. Já há 
um relator designado, é o Deputado Ricardo Berzoini. 
Então, é importante que as lideranças do Senado e o 
Presidente Sarney cobrem do Presidente Marco Maia 
a tramitação dessa emenda constitucional, para que 
tenhamos condição de exercer plenamente a nossa 
atividade no tocante às medidas provisórias. 

É esse registro que gostaria de fazer. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Eu agradeço muito a observação também do 
Senador Romero Jucá.

Na verdade, o desafio é mútuo das duas Casas, 
especialmente da Câmara Federal, porque, quando 
chegam aqui as matérias, já estamos sem tempo se-
quer, às vezes, de apresentar emendas.

Porém, para facilitar a compreensão e para me-
lhor esclarecimento dos Srs. Parlamentares, farei a lei-
tura do calendário, porque, agora, como disse V. Exª, 
Senador Aloysio Nunes, é para valer, é uma decisão 
do Supremo, e não podemos falhar, porque tivemos 
oportunidade de cumprir o que determina a lei em re-
lação às determinações do Supremo Tribunal Federal.

– A publicação foi feita no dia 21 deste mês de março.
– A designação teria que acontecer hoje – e aconte-

ceu agora, pela minha leitura – aqui no Senado 
Federal.

– A instalação prevista da comissão é de 24 horas 
após a designação da composição da comissão.

– As emendas, até 27 de março de 2012 (6º dia após 
a publicação).

– Prazo da comissão.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados.
– Prazo da Câmara dos Deputados: até 17 de abril de 

2012 (o 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal: 17 de abril 

de 2012, mesmo dia que a Câmara tem que en-
tregar. Então tem que chegar aqui no mesmo dia.

– Prazo no Senado Federal: de 18 de abril a 1º de 
maio de 2012 (42º dia).

– Se modificado, devolução à Câmara dos Deputados, 
no dia 1º de maio de 2012.

– Prazo para apreciação das modificações do Senado 
Federal pela Câmara dos Deputados: de 2 de maio 
de 2012 a 4 de maio de 2012 (do 43º ao 45º dias).

– Regime de urgência obstruindo a pauta: a partir do 
dia 5 de maio de 2012 (46º dia).

– Prazo final do Congresso Nacional para esta medida 
provisória: dia 19 de maio de 2012.

Então, feita a leitura de todo o calendário, este terá 
que ser observado pela Câmara e pelo Senado Federal.

Agradeço muito as observações dos Senadores 
Aloysio Nunes Ferreira e Romero Jucá.

A matéria será publicada em avulsos, e será fei-
ta a comunicação à Câmara dos Deputados, como já 
havia mencionado aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 58 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 mi-
nuto e encerra-se às 16 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – Há 
número regimental. Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– A Presidência recebeu da Excelentíssima Senho-

ra Presidente da República a Mensagem n° 23, de 
2012-CN (n° 95, de 2012, na origem), encaminhando 
o Projeto de Lei n° 2, de 2012-CN, que “Abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito especial no valor global 
de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), para 
o fim que especifica”

É o seguinte o projeto:

Ata da 45ª Sessão, Não Deliberativa 
em 26 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. João Ribeiro e Lauro Antonio.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – O 
projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 26-3-2012
Até 31/3 prazo para publicação e distribuição de 

avulsos; 
até 8/4 prazo para apresentação de emendas;
até 13/4 prazo para publicação e distribuição de 

avulsos das emendas apresentadas; e
até 28/4 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 27 de março do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – A 

Presidência recebeu a Mensagem nº 97, de 2012, na 
origem, comunicando a ausência do País da Senhora 
Presidente da República, no período de 25 de março 
a 1º de abril, em viagem oficial à Índia; e do Senhor 
Vice-Presidente da República, no período de 22 a 27 

de março, em viagem oficial à Coréia do Sul, para par-
ticipar da II Cúpula de Segurança Nuclear.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 97, DE 2012, NA ORIGEM

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País no período de 25 de março a 1º de abril de 
2012, em viagem oficial à Índia.

Informo, ainda, que durante o período de 22 a 27 
de março de 2012, o Senhor Vice-Presidente da Re-
pública estará em viagem oficial à Coréia do Sul, para 
participar da II Cúpula de Segurança Nuclear.

Brasília, 22 de março de 2012. – Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2012 (nº 
350/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
-Bissau sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, assinado 
em Brasília, em 25 de agosto de 2010.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2012, vai à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 
dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável 
por igual período, nos termos do art. 376, III, do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo 
o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Re-
gimento Interno, sem interposição do recurso ali pre-
visto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei da Câmara nº 61, de 2011 (nº 6.868/2002, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência da Re-
pública, que altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 79, de 
19 de dezembro de 1966, que institui normas para a 
fixação de preços mínimos e execução das operações 
de financiamento e aquisição de produtos agropecuá-
rios e adota outras providências. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 605, 
de 2011, do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera 
a Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade da manutenção de programa de 
controle de infecções hospitalares pelos hospitais do 
País, para incluir a prevenção de erros de medicação.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2011 (nº 
2.827/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Vicentinho), que altera dispositivos da Lei nº 
4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispõe so-
bre a remuneração de profissionais diplomados 
em Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária, para estender sua apli-
cação aos diplomados em cursos de tecnologia 
nas respectivas áreas; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011 (nº 
1.266/2007, na Casa de origem, da Deputada 
Sueli Vidigal), que altera o caput do art. 3º da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo 

a atividade física como fator determinante e con-
dicionante da saúde, e dá outras providências.

Tendo sido apreciadas terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 42, de 2011, rejeitado, vai ao Arquivo; e o Proje-
to de Lei da Câmara nº 46, de 2011, aprovado com 
Substitutivo, retorna à Câmara dos Deputados. 

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
42, de 2011, será feita a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Sobre a mesa, a comunicação que será lida.

É lido o seguinte:

COMUNICAÇÃO   , DE 2012

Senhor Presidente:
Comunico, nos termos regimentais, que, em virtu-

de do término de minha licença, reassumo minhas ativi-
dades parlamentares a partir do próximo dia 5 de abril.

Sala as Sessões, 26 de março de 2012. – Sena-
dor Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – A 
Presidência designa, para integrarem como titulares, a 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, o 
Deputado André Zacharow e o Senador Luiz Henrique, 
nos termos dos Ofícios GAB/I/nº 119/2012 e GLPMDB 
nº 37/2012, respectivamente, e dos Atos do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional nºs 8 e 9, de 2012.

São os seguintes os Ofícios:

 
OF/GAB/I/Nº 119

Brasília, 13 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

André Zacharow passa a integrar, na qualidade de 
Titular, a Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

 
OF. GLPMDB nº 37/2012

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que o Senador Luiz Henrique passará a in-
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tegrar a Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, em substituição ao Senador Wilson Santiago.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 201, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Ministro de Minas e Energia informações 
sobre blocos exploratórios existentes e novas licitações, 
visando dar continuidade às intenções do governo fe-
deral em dar maior sustentabilidade e possibilitar o 
crescimento da produção petrolífera no Brasil:

1. Quantos blocos exploratórios, por estado, estão 
em operação? 

2. Quantos blocos de exploração foram licitados des-
de 2002?

3. Qual o investimento total previsto pela Petrobrás 
para suas as áreas exploradoras de petróleo no 
quadriênio 2010-2014?

4. Quantos blocos serão licitados até 2014, conforme 
foi inicialmente previsto? Quais suas localizações 
e estimativas de produção?

5. Qual foi a modalidade de licitação de blocos de ex-
ploração utilizada até 2010? 

6. Qual é a previsão desse Ministério para realização 
da 11ª rodada de licitação de blocos de petróleo?

7. Tendo em vista o recente vazamento de petróleo, 
que envolve a Chevron. Quais medidas de pro-
teção, econômica e ambiental, foram inseridas, 
ou serão, na 11ª rodada de licitação, para que 
o Brasil não sofra prejuízos financeiros ou am-
bientais resultantes de má administração e/ou 
má fé de empresas?

8. A 11ª rodada de licitação tem blocos localizados 
em terra firme ou no pré-sal? Quais os esta-
dos em que se localizam esses blocos a se-
rem licitados?

9. O leilão da 11ª rodada foi autorizado em abril de 
2011 pelo Conselho Nacional de Política Energé-
tica (CNPE) e tinha sua realização prevista para 
dezembro, mas acabou adiado porque faltou a 
aprovação da presidente Dilma Rousseff. Na 
época, o ministro de Minas e Energia, Edison Lo-
bão, anunciou, após participar de uma audiência 
pública no Senado, que a rodada provavelmente 
viria a ocorrer no primeiro trimestre. Após quase 

um ano, há algum fator, seja administrativo, seja 
legal, que esteja impedindo a realização dessa 
rodada de licitação?

Justificação

A questão energética no Brasil é um tema ampla-
mente discutido em todos os setores da sociedade, pois 
os investimentos realizados no setor, principalmente 
no que concerne ao gás natural e petróleo impactam 
diretamente nos mais diversos setores da economia 
nacional, determinando o ritmo de crescimento da 
economia, e, por consequência, do desenvolvimento 
social da população brasileira.

Nesse sentido, os impactos negativos sobre a 
economia no que se concerne a oferta e demanda de 
combustíveis fósseis para alimentar, principalmente, 
o transporte rodoviário nacional, modal mais utilizado 
nesse país, causam pressões inflacionárias em diver-
sos setores da economia. Nesse âmbito, as recentes 
discussões acerca do preço da gasolina praticado nos 
postos dos diversos estados brasileiros corroboram 
para a renda da maior parte da população diminuir 
com os gastos inerentes tanto ao transporte público 
coletivo como ao transporte particular.

Faz-se mister ressaltar então a importância do 
crescimento na exploração e conseqüente produção de 
petróleo e gás no Brasil, no sentido de fomentar o de-
senvolvimento social e econômico de forma sustentável 
e equilibrado, elevando a capacidade de investimento 
de todos os setores da economia nacional.

Uma das formas de concretizar tal desiderato é 
aumentar a oferta de novas áreas produtoras de pe-
tróleo e gás, onde já foram realizados estudos preli-
minares sobre a existência de viabilidade econômica 
dessas ditas áreas. 

Desta forma, deve-se destacar a prometida 11ª 
rodada da ANP, que já sofreu consecutivos atrasos du-
rante o ano passado e até hoje não se tem qualquer 
previsão se ocorrerá ainda este ano.

Não se pode olvidar que apesar do Brasil ser 
autossuficiente na produção de petróleo com o pas-
sar dos anos as reservas hoje exploradas tendem ao 
seu fim, uma vez que se trata de um recurso natural 
não renovável e que demanda uma complexidade 
muito alta em relação tanto à engenharia utilizada 
para a extração de petróleo quanto aos altos inves-
timentos monetários e temporais para concretizar 
tal exploração.

O que se tinha de informação, quando foram 
publicadas nos meios de comunicação locais, sobre 
essa rodada de licitação era que a ANP ofertaria 174 
blocos, sendo 87 no mar e 87 em terra, dentre eles 
há um bloco localizado na bacia sedimentar da Foz do 
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Amazonas, todavia, não determinando em quais outros 
estados teriam blocos a serem licitados nem mesmo 
a capacidade de produção de cada um.

Portanto, fica evidente, pelos motivos acima 
expostos, a necessidade da rápida atuação da ANP 
no sentido de realizar a oferta pública de novos blo-
cos de exploração de petróleo e gás para fomentar 
o crescimento sustentável da economia nacional e, 
principalmente, dos municípios do interior do Ama-
zonas que almejam o quanto antes o crescimento 
de suas economias, além do desenvolvimento social 
através da exploração petrolífera que gera royalties 
aos municípios.

Sala das Sessões, em 23 de março de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 202, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici-
tadas ao Ministro da Fazenda informações do estudo 
encomendado ao Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID que trata da repartição do Fundo de 
Participação dos Estados – FPE, ora em análise pelos 
técnicos desse Ministério, a saber:

1. Quais os motivos que fundamentaram a decisão 
desse Ministério para encomendar esse estu-
do? Momento em que se solicita cópia integral 
do estudo realizado pelo BID.

2. Qual é a estimativa para apresentação de um re-
latório final sobre as conclusões do estudo en-
comendado?

3. Há algum relatório parcial sobre o estudo? Em ha-
vendo solicita-se a cópia do referido relatório.

Justificação

O Fundo de Participação dos Estados é uma polí-
tica pública prevista na Constituição Federal de 1988, e 
que seguindo os princípios presentes na Carta Magna, 
principalmente, no que se refere aos objetivos funda-
mentais da República Federativa do Brasil, dentre eles 
a redução das desigualdades regionais, instituiu esse 
mecanismo para contribuir com o desenvolvimento so-
cial e econômico dos estados da federação.

Esse fundo advém de parte substancial dos im-
postos federais recolhidos aos cofres do Tesouro Na-
cional que se encontram previamente destinados aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por força 
de dispositivos da Constituição Federal.

Dessa forma, fica a cargo da Secretaria do Te-
souro Nacional efetuar as transferências desses re-

cursos aos beneficiários, nos prazos legalmente es-
tabelecidos, atividade que a coloca como interme-
diária da movimentação financeira que alimenta o 
funcionamento das administrações públicas federal, 
estaduais e municipais.

Mais especificamente a Constituição Federal 
de 1988, de acordo com o artigo 159, I, alínea “a”, 
determina que 21,5% da receita arrecadada com IR 
(Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza) e IPI (Imposto Sobre Produtos Industriali-
zados) sejam repassados pela União aos Estados e 
Distrito Federal.

Como se observa o cálculo para a devida distri-
buição do fundo entre o entes federados é complexo 
e demanda o envolvimento de diversos setores da 
administração público para que possa estar efetiva-
mente disponível aos estados. Assim, a distribuição 
dos recursos do FPE leva em consideração a propor-
cionalidade do coeficiente individual de participação 
resultante do produto do fator representativo da po-
pulação de cada Estado.

Os índices de repasse desse fundo são calcula-
dos pelo Tribunal de Contas da União - (LC 62/89, Art. 
5º), utilizando como fatores a população e o universo 
da renda per capita.

Nesses termos, fica evidente a importância desse 
fundo para a busca da igualdade entre as regiões do 
país e mesmo o desenvolvimento social e econômico 
de cada estado da federação, sendo um mecanismo 
previsto em nossa Constituição a fim de obedecer aos 
princípios nela previstos, conforme já mencionado e 
que atualmente é um tema que preocupa em muito as 
autoridades locais.

O motivo de tal preocupação, principalmente 
dos governos estaduais, é que a Carta Magna pátria 
previu o repasse mediante FPE, sendo regulamenta-
do por um Decreto do então Presidente José Sarney, 
o qual foi considerado inconstitucional pelo STF em 
decisão recente, podendo desta forma ser extinto em 
2013 caso o Congresso Nacional não regulamente a 
questão da forma devida.

Tendo em vista essa preocupação foi recentemen-
te noticiado que o Ministério da Fazenda encomendou 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
um estudo relativo a melhor forma de se distribuir o 
FPE considerando as desigualdades regionais exis-
tentes no país e que atualmente está sob análise do 
corpo técnico do Ministério.

Portanto, qualquer medida que seja capaz de 
incrementar a economia nacional dando mais dinami-
cidade para a mesma e, por consequência, acabar por 
beneficiar a população brasileira deve ser devidamente 
divulgada e repassada para todas as partes envolvidas 
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na discussão a fim de subsidiar a elaboração de uma 
proposta mais adequada à realidade brasileira e, por 
consequência, mais eficaz.

Sala das Sessões, em 23 de março de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 203, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao Secretário de Es-
tado da Saúde do Amazonas - Wilson Alecrim, por ter 
sido eleito o novo presidente do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde, no dia 21 de março 
de 2012, bem como seja encaminhado o referido voto 
ao agraciado no seguinte endereço:

SUSAM; Av. André Araújo, 701 – Aleixo Cep: 
69.060-000 Manaus/AM.

Justificação

O secretário de Estado da Saúde do Amazonas, 
Wilson Alecrim, foi eleito o novo presidente do Con-
selho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - 
CONASS).

A eleição foi realizada durante assembléia da 
entidade, realizada em Brasília, na tarde do dia 21 de 
Março de 2012.

O médico infectologista amazonense substitui a 
secretária da saúde de Mato Grosso do Sul, Beatriz 
Dobashi, que esteve à frente do Conselho nos últimos 
dois anos.

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 
- CONASS, existe desde 1982 e tem como finalidade 
fortalecer as políticas de saúde com produção de co-
nhecimento, assessoramento técnico e desenvolvimen-
to de projetos voltados às necessidades nacionais e 
regionais de saúde, sendo responsável por promover a 
articulação e a representação política da gestão esta-
dual do SUS, proporcionando apoio técnico às Secre-
tarias Estaduais de Saúde, coletiva e individualmente, 
de acordo com as suas necessidades, por meio da 
disseminação de informações, produção e difusão de 
conhecimento, inovação e incentivo à troca de experi-
ências e de boas práticas.

O foco das atividades será direcionado para o 
fortalecimento da atenção primária, o enfrentamento 
das doenças endêmicas, os recursos humanos e o fi-
nanciamento, linhas definidas como estratégicas para 
o incremento da saúde na região. Entre as prioridades 
da nova diretoria destacam-se a luta contra o sub-fi-
nanciamento da saúde, o fortalecimento da instância 
estadual do Sistema Único de Saúde, a redução das 
desigualdades regionais e a regulamentação do aces-
so aos medicamentos de alto custo.

Parabéns, ao Secretário Wilson Alecrim pela 
competência, presteza e capacidade técnica para o 
enfrentamento desse novo desafio.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminha-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Concedo a palavra, como oradora inscrita, à 
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.

Tem V. Exª o prazo regimental de vinte minutos 
para fazer o pronunciamento de V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos teles-
pectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Se-
nado, faço uma saudação especial ao meu querido e 
dileto correligionário Deputado Estadual do PP do Rio 
Grande do Sul Frederico Antunes, que bem representa 
toda a região da fronteira do Brasil com a Argentina 

e a fronteira com o Uruguai também. É um exemplar 
Deputado, que vem acompanhando o debate no Con-
gresso Nacional que trata dos interesses das regiões de 
fronteira, matéria muito relevante para a sua Uruguaia-
na e também para toda a região fronteiriça do nosso 
Estado, que faz divisa com vários Municípios gaúchos 
e uruguaios e com algumas províncias argentinas do 
lado que fazemos fronteira com esse país – os dois 
são nossos irmãos e vizinhos do Mercosul.

Eu queria também aproveitar esta oportunidade 
porque, hoje, segunda-feira, 26 de março, é uma data 
especial para a capital do meu Estado, Porto Alegre, 
que está completando, Senador Alvaro Dias, 240 anos. 
Deste plenário, distante exatos 2.027 quilômetros, 
quero enviar um abraço, virtual que seja, aos porto-
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-alegrenses. Tenho orgulho de ser cidadã honorária da 
capital, tendo nascido na distante Lagoa Vermelha, na 
região de Campos de Cima da Serra.

A capital gaúcha, Sr. Presidente, foi Porto dos 
Casais em meados do século XVIII, quando 500 por-
tugueses enviados pelo rei de Portugal chegaram ao 
Porto de Viamão. Um século depois, acolheu alemães, 
italianos e espanhóis que deixavam a Europa em busca 
de nova vida. Depois, vieram também africanos, polo-
neses, libaneses, judeus, japoneses e muitos outros.

Porto Alegre é, hoje, uma das mais vibrantes 
capitais brasileiras. Enfrenta muitos desafios com o 
crescimento desordenado, mas é palco das galerias 
de arte da Usina do Gasômetro; do Fórum Social Te-
mático de 2012; do Fórum Social Mundial do início dos 
anos 2000; da Feira do Livro da Praça da Alfândega; 
das bancas de frutas e verduras do mercado público; 
do lago que chamamos, com carinho, de Guaíba; do 
clássico e mais apaixonante futebol do País, o Grenal; 
da Casa de Cultura Mário Quintana; de um pôr do sol 
encantador; da Fundação Iberê Camargo, que encan-
ta todos pela sua arquitetura ousada. Lembro, assim, 
algumas das cenas e personagens da aniversariante, 
Porto Alegre, a cidade sorriso, que será também uma 
das cidades-sede da Copa 2014.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, mais uma vez, o Brasil foi sacudido, no domingo, à 
noite, por denúncias de corrupção envolvendo dinheiro 
público. Na semana passada, o escândalo da cobrança 
de propina em contratos de serviços no Hospital Pe-
diátrico da Universidade do Rio de Janeiro expôs um 
mal antigo, que envergonha nosso País.

Ontem, novamente, o programa Fantástico, da 
Rede Globo, exibiu com detalhes uma denúncia de 
dinheiro público mal utilizado, dessa vez na cidade de 
João Pessoa, capital da Paraíba. Em 2010, um projeto 
da Prefeitura de João Pessoa pretendia transformar a 
capital paraibana em uma cidade digital, oferecendo 
Internet de graça e sem fio para toda a comunidade. 
Uma licitação para a compra de produtos de informática 
e de computadores teria consumido milhões de reais. 
A reportagem fala de superfaturamento na compra de 
equipamentos e de pagamento de propinas de 5% a 
10% e informa também que o serviço prometido pela 
Prefeitura nunca funcionou. Na época, o responsável 
pelo projeto era o então Secretário de Ciência e Tec-
nologia do Município de João Pessoa, Aguinaldo Ri-
beiro, hoje Ministro das Cidades, e Deputado do meu 
Partido, o Partido Progressista.

Defendo aqui, Senador e nosso Presidente, a 
apuração imediata de todos os fatos, para buscar os 
reais responsáveis pelas irregularidades, ouvidas to-
das as partes, para que a defesa seja confirmada no 

Estado de direito que existe hoje. Não é o fato de se 
tratar de denúncias com o envolvimento de um Ministro 
do meu Partido que irá diminuir minha cobrança e meu 
empenho contra a corrupção em nosso País.

Muitas vezes, perguntam-me se vou levantar a 
voz e me cobram pelo Twitter ou pelo Facebook essas 
atitudes. Não precisam cobrar isso, que sei do meu 
compromisso e da minha responsabilidade. Não tenho 
compromisso com o erro. Também nesse caso, como 
sempre tenho feito, defendo a investigação exemplar 
e que todos os envolvidos sejam punidos.

Isso vale também para esta Casa no caso das de-
núncias que envolvem o Senador Demóstenes Torres.

Considero muito importante o trabalho que a Polí-
cia Federal vêm realizando na investigação das denún-
cias de corrupção que aparecem a todo o momento.

Espero que esse caráter republicano permaneça 
e oriente o trabalho de apuração não só dos delegados 
e investigadores da Polícia Federal, mas de todos os 
servidores e agentes dos órgãos responsáveis pelas 
investigações, como o Conselho de Controle das Ativi-
dades Financeiras, o Coaf, e também a Controladoria-
-Geral da União (CGU).

Não podemos, de forma alguma, deixar escorrer 
pelo ralo da corrupção o dinheiro público que deveria 
garantir melhor qualidade do nosso ensino público, o 
pagamento do piso dos professores, a qualidade do 
atendimento na saúde e a segurança pública.

A violência é um mal da nossa sociedade, e os 
índices que envolvem todo o setor de segurança no 
Brasil são alarmantes. O número de presos no Estado 
de São Paulo, por exemplo, cresceu, nos últimos 16 
anos, 223%. Isso revela que a falta de investimentos 
na segurança nos traz dois problemas: aumento do 
número de crimes e a superpopulação das cadeias, 
mostrando presídios em condições desumanas.

Na educação, um dado negativo vem exatamente 
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, Sr. Presidente. 
O meu Estado é o campeão nacional em repetência 
nos ensinos fundamental e médio. Trezentos mil alu-
nos repetem o ano escolar todo ano. Esse fenômeno 
não só causa problemas no calendário escolar, mas 
também tira a motivação dos alunos. Financeiramente, 
o custo dessa reprovação, Deputado Frederico Antu-
nes, é altíssimo, pois representa um desperdício, só 
na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, de 
R$790 milhões por ano.

A discussão e a aprovação, portanto, do Plano 
Nacional de Educação, que está na Câmara dos De-
putados, precisa assumir caráter de urgência e esta-
belecer uma nova política educacional em nosso País.

Todos os dias, assistimos à divulgação de es-
tatísticas negativas como essas da educação e da 



08212 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

segurança e nos perguntamos: mas aonde vai essa 
dinheirama toda de tantos impostos que pagamos? A 
conclusão é simples, mas muito triste: parte é desviada 
pela corrupção, parte esbarra na burocracia tributária 
vivida há anos por nosso País.

Uma carga confusa e exagerada é um dos moti-
vos da perda de competitividade também da indústria 
brasileira. E não é só isso: indústria que não produz 
não cria novos empregos. Segundo o IBGE, em janeiro, 
a taxa de emprego na indústria nacional recuou 0,5%. 
Foram criadas menos vagas para os trabalhadores em 
oito das quatorze capitais brasileiras pesquisadas. A 
manutenção dos empregos também depende de uma 
desoneração tributária das empresas.

O Governo Federal vem apresentando soluções 
pontuais. Já anunciou que continuará atuando no câm-
bio para evitar que o real continue tendo forte valori-
zação sobre o dólar. Setores industriais como o têxtil 
e o calçadista sofrem com a entrada de produtos im-
portados, principalmente chineses, que são ajudados 
pelo câmbio baixo. Felizmente, o Governo começa a 
concordar, e até a acordar, que esse não é o único 
fator que causa a nossa falta de competitividade no 
mercado mundial.

Creio que a reunião da Presidenta Dilma Rousseff 
com 28 dos principais líderes empresariais do País, re-
alizada na semana passada, representa um bom pas-
so para as discussões da crise da indústria brasileira.

Aliás, em entrevista à revista Veja desta semana, 
a Presidenta Dilma Rousseff concordou, finalmente, 
que os impostos cobrados hoje no Brasil inviabilizam 
as melhores iniciativas empresariais e impedem a com-
petitividade da indústria brasileira. Cito aqui as palavras 
da Presidente: “Temos de baixar nossa carga de impos-
tos. E vamos baixá-los. Vamos nos defender atacando, 
ou seja, exportando e ganhando mercados. Para isso, 
temos de aumentar nossa taxa de investimento real 
pelo menos 24%”. A Presidente Dilma garantiu que o 
Governo vai investir e gerar melhor ambiente para a 
realização de negócios. Oxalá isso se torne realidade!

A insegurança jurídica no País é outra barreira 
inibidora do empreendedorismo. É saudável a convoca-
ção feita pela Presidente ao setor privado, para partici-
par do desafio de, junto com o Governo, em parcerias 
transparentes, superar os gargalos da logística que 
desestimulam nossos investimentos no setor produ-
tivo. Então, vamos defender mais produção e menos 
especulação. As palavras da Presidenta Dilma Rous-
seff representam um alento, principalmente porque o 
Governo mostra, finalmente, disposição de mudar esse 
cenário hostil aos empreendedores, que está levando 
a indústria para o fundo do poço, onde a desindustria-
lização mostra seu lado mais perverso: o desemprego.

Carga tributária pesada e um sistema de cobrança 
de impostos complexo e burocrático tornam onerosa 
a administração de qualquer empresa no Brasil, pe-
quena, média ou grande. Hoje, em nosso País, uma 
grande empresa precisa, em média, de 250 pessoas 
para cumprir todas as etapas de pagamento de im-
postos. O mesmo serviço nos Estados Unidos pode 
ser feito por, no máximo, três funcionários. A simplifi-
cação dessa cadeia de impostos é essencial para uma 
cobrança de tributos mais justa, ampliando a base de 
arrecadação e eliminando um dos males deste País, 
que é a sonegação. Com a cobrança de impostos, Sr. 
Presidente, em cascata, como ocorre em nosso País, 
a centralização é inevitável, e o encarecimento final 
dos produtos é uma consequência direta. Quem sofre 
são os consumidores.

O ICMS, o grande estopim da guerra fiscal, é, 
hoje, uma arma dos governadores, que dispõem do 
imposto para arrecadar mais e manter a máquina pú-
blica funcionando. Ao oferecerem vantagens, disputam 
projetos e aumentam a guerra fiscal entre Estados.

O ex- Ministro Maílson da Nóbrega, que já discutiu 
muito esse assunto, defende a adoção do Imposto sobre 
Valor Agregado, conhecido mundialmente como VAT. É 
um imposto que agrega todos os outros, facilitando a 
descentralização e melhorando a atividade produtora 
da indústria. Maílson da Nóbrega vai ao ponto crucial: 
a simplificação dos tributos aumenta a competitividade. 
Também isso reconheceu a Presidenta Dilma Rousseff 
na entrevista concedida à revista Veja.

Nossa precária infraestrutura também influencia 
os custos de produção e o preço final dos produtos bra-
sileiros. O preço da energia elétrica pesa na produção. 
As indústrias brasileiras pagam três vezes mais pelo 
serviço de energia em relação ao preço médio mun-
dial. A logística é obsoleta e complicada. Sessenta por 
cento do nosso transporte de cargas são feitos pelas 
rodovias, cheias de buracos e muito inseguras. Quem 
não se lembra das imagens de estradas e pontes le-
vadas pelas chuvas todos os anos e de caminhões 
esperando eternamente pelo trabalho de recuperação 
dessas vias para atingir o destino de entrega?

Que o digam os nossos amigos da Associação 
Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), 
que sabem comparar, inclusive, a qualidade das es-
tradas dos países do Mercosul com as estradas brasi-
leiras! As nossas são incomparavelmente mais caras 
e muito piores.

Pouco mais de 10%, Deputado Frederico Antu-
nes, das nossas estradas são pavimentadas. Se com-
pararmos a situação das rodovias brasileiras com as 
estradas dos países que compõem o BRICS – Brasil, 
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Rússia, Índia, China e África do Sul –, o Brasil está no 
quinto lugar, na rabeira.

Os serviços portuários são caros: o custo de mo-
vimentação por tonelada é, em média, de US$13 no 
Brasil; a média mundial fica em US$7, quase a metade 
do que cobramos aqui. Isso encarece, é claro, o preço 
dos nossos produtos.

Os transportes mais baratos e eficientes, como 
ferrovias e hidrovias, são praticamente esquecidos. 
O Brasil, País de dimensões continentais, usa muito 
pouco o sistema hidroviário. Somente 7% do transporte 
são feitos pelos rios, e as ferrovias escrevem um velho 
capítulo da nossa infraestrutura: também passam por 
obras superfaturadas sem continuidade.

O aumento da competitividade ou até o retorno 
do crescimento saudável da nossa indústria precisa 
vir com uma política séria e consolidada de médio e 
longo prazos e segura, sobretudo.

A adoção de salvaguardas e de medidas pontu-
ais é bem-vinda como ajuda para estancar as perdas, 
mas não soluciona o problema. Precisamos da von-
tade política do Governo para adotar uma política de 
industrialização que tenha começo meio e fim.

É preciso sair do discurso retórico e avançar com 
políticas concretas, amplas e, sobretudo, seguras.

A identificação do problema, o diagnóstico foi feito: 
precisamos cortar os custos, acabando com impostos 
sobre faturamento e sobre insumos de produção. Não 
é possível aceitar que a indústria brasileira pague pela 
energia elétrica três vezes mais do que paga a indús-
tria dos Estados Unidos.

Srªs e Srs. Senadores, aqui, uso as palavras do 
empresário Jorge Gerdau Johannpeter, Conselheiro 
do Instituto Aço Brasil: “Temos uma oportunidade fan-
tástica para iniciar mudanças que garantam um País 
mais forte e competitivo”.

O Brasil não pode, Sr. Presidente, perder mais 
essa chance.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Com a palavra a Senadora Ivonete Dantas.
Tem V. Exª o tempo regimental de 20 minutos 

para fazer o seu pronunciamento.
A SRª IVONETE DANTAS (Bloco/PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente João Ribeiro, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, no último sábado, dia 24 de março, 
comemoramos os 46 anos do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, do qual me orgulho não só como 
Senadora do PMDB, mas como Vice-Presidente na mi-
nha cidade, Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Aqui, elenquei algumas figuras importantes e ilus-
tres que marcaram a constituição da história do PMDB 

e alguns movimentos que abrilhantaram a constituição 
desse partido. 

Não se pode falar de um partido de tal magnitude 
sem fazer uma breve memória de que o PMDB, for-
malmente, teve a sua origem no antigo MDB, quando, 
em 1980, com a implantação do pluripartidarismo, as 
agremiações partidárias Arena e MDB foram obrigadas 
a adotar a designação de partido no início do nome. 
Entretanto, isso foi meramente uma formalidade legal.

O PMDB teve papel decisivo e marcante na his-
tória do Brasil, tendo participado dos momentos mais 
significativos e fortes na luta contra a ditadura militar 
e do processo de redemocratização. 

Pertenceu e compõe, hoje, os quadros do PMDB 
uma legião enorme de brasileiros e patriotas, dos mais 
ilustres: Ulisses Guimarães, o senhor das “Diretas Já”; 
Tancredo Neves, José Sarney, Michel Temer, Aluizio 
Alves, Paulo Brossard, Teotônio Villela, Franco Montoro, 
Marcos Freire, Garibaldi Alves Filho e tantos outros que 
merecem nosso mais profundo respeito e admiração.

Reafirmo que o PMDB esteve à frente, contri-
buindo, de forma decisiva, em todos os grandes acon-
tecimentos políticos e sociais dos últimos 50 anos: 
na luta contra a ditadura durante os anos 60 e 70; no 
movimento pró-eleições diretas, o famoso Diretas Já; 
na eleição da Assembleia Nacional Constituinte e na 
promulgação da Carta de 1988 e no processo de rede-
mocratização do País, instaurado durante o Governo 
Sarney, entre tantos outros eventos.

O PMDB, não se pode contestar, é o partido da 
democracia, das causas sociais, da educação, do em-
prego; é o partido da governabilidade; é o partido que 
tem os olhos voltados para o futuro. E, no meu Rio 
Grande do Norte, não poderia ser diferente: o nosso 
PMDB fez e ainda faz história. É o partido fundado pelo 
saudoso Deputado Federal Odilon Ribeiro Coutinho e 
Dr. Roberto Furtado. É o Partido do inesquecível Mi-
nistro Aluizio Alves, de Henrique Alves e do Senador 
Garibaldi Alves, a quem tenho a grata satisfação de 
estar aqui representando nesta Casa. Lembro também, 
com saudade, de Manoel Torres, expoente da vida po-
lítica da região do Seridó, da minha cidade de Caicó.

Nesse sentido, gostaria de homenagear todos 
os membros do meu partido, desde o meu PMDB, em 
Caicó, até o PMDB nacional pela luta incessante de 
todos esses anos em prol de um Brasil mais justo, mais 
desenvolvido, fruto da luta de todas essas gerações 
de grandes brasileiros.

Rogo a Deus que os grandes homens e mulheres 
deste partido nunca se esqueçam da luta e da nossa 
origem: o velho MDB. Lembrem-se também de tudo o 
que ele significava e significa ainda hoje. Foi o partido 
que primou pela constante luta por um País melhor e 
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justo. Recordem-se ainda de que o nosso MDB sem-
pre foi e é o eterno combatente contra a corrupção e 
a qualquer tipo de ditadura. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Jorge Viana. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias. 
Tem V. Exª o prazo regimental de até 20 minutos 

para o seu pronunciamento.
Antes, porém, Senador Alvaro Dias, peço que V. 

Exª aguarde um minuto.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 

– A Presidência recebeu o Ofício n° 42, de 2012, 
da Liderança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) no Senado Federal, comunicando 
a retirada do nome do Senador Benedito de Lira (PP/
AL) da composição da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

É o seguinte o Ofício:

OF. GLPMDB nº 042/2012

Brasília, 23 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a retirada do nome do Senador Benedito de 
Lira como membro da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos e Fiscalização (CMO).

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
O ofício vai à publicação.

Tem V. Exª o prazo de vinte minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo apro-
veitar o vazio desta segunda-feira para focalizar da tri-
buna alguns temas e especialmente transmitir informa-
ções em razão dos questionamentos que recebemos 
diariamente, em especial através das redes sociais, 
que alteraram profundamente o comportamento da-
queles que representam a população no Parlamento, 

exigindo respostas mais rápidas a questões da maior 
importância.

Primeiramente, a PEC 5 foi votada na semana 
passada e aprovada por unanimidade nesta Casa. Diz 
respeito a direitos, benefícios, vantagens a aposentados 
por invalidez permanente no serviço público do País. 
Diz respeito àqueles que ingressaram no serviço públi-
co antes de 23 de dezembro de 2003. Portanto, essa 
PEC, respondendo já a questões que são suscitadas, 
não define quem deve se aposentar, mas ela trata de 
aposentadoria por invalidez.

Eu digo isso porque indagam: “Mas aqueles que 
foram acometidos de doenças que não constam da 
legislação podem ou não se aposentar?” Essa emen-
da constitucional não trata dessa matéria. Trata ape-
nas de definir quais são os direitos, os benefícios, as 
vantagens conferidas àqueles que, ingressados no 
serviço público antes de 23 de dezembro de 2003, se 
aposentaram por invalidez. Ponto final.

Tratamos hoje com a Secretária Claudia Lyra da 
convocação de uma sessão especial do Congresso 
Nacional para a promulgação da Emenda Constitu-
cional nº 5. É possível que ainda esta semana possa-
mos realizar essa sessão para a promulgação dessa 
emenda, a fim de que, no máximo em 180 dias, os 
executivos da União, do Distrito Federal, dos Estados, 
dos Municípios, as autarquias, as fundações possam, 
respeitando a nova emenda constitucional, a nova lei, 
o Texto Constitucional, adaptar as aposentadorias que 
estão sendo pagas a menor a milhares de servidores 
públicos aposentados por invalidez.

Quero apenas registrar que talvez tenha sido 
a proposta de emenda constitucional aprovada mais 
rapidamente na história do Parlamento moderno: em 
apenas duas semanas. Essa proposta chegou às mi-
nhas mãos no dia 7 de março. Preparamos o parecer, 
encaminhamos o relatório à Comissão de Constituição 
e Justiça e o Presidente Eunício Oliveira foi eficiente e, 
extrapauta, colocou em deliberação. Aprovamos, por 
unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça. 
As lideranças entenderam o apelo dos servidores pú-
blicos, assinaram o requerimento, estabelecendo um 
rito especial para a votação da emenda constitucional. 
E, em oito sessões, realizadas numa mesma tarde, 
aprovamos essa emenda constitucional, portanto, num 
prazo, entre a sua chegada ao Senado até a delibera-
ção final, de apenas duas semanas. 

Não creio, Sr. Presidente, que tenha ocorrido 
outro fato semelhante em outra oportunidade nes-
ta Casa do Congresso Nacional. Isso tudo porque a 
causa justificava. E justifica esse objetivo da Mesa do 
Senado Federal em marcar já para esta semana, pro-



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 08215 

vavelmente, uma sessão para a promulgação dessa 
emenda constitucional.

O segundo assunto, Sr. Presidente, neste final 
de semana, em Curitiba, houve reunião da Federa-
ção das Santas Casas de Misericórdia do Paraná e 
dos Hospitais Filantrópicos do Paraná. Agradeço a 
homenagem que a mim foi oferecida pelo trabalho 
que empreendemos aqui na tentativa de aprovarmos 
a Emenda 29, com dispositivo que fixava 10% como 
responsabilidade da União para os serviços de saúde 
pública no País. Mas o mais importante é a disposição 
daqueles que são responsáveis pelas santas casas, 
pelos hospitais filantrópicos, juntamente com a CNBB, 
realizarem, neste ano, um trabalho de mobilização po-
pular a favor da saúde pública no País. O objetivo é a 
coleta de 1,3 milhão de assinaturas ou mais para um 
projeto de origem popular, que determine a obrigação 
da União de repassar 10% da receita para a saúde 
pública no Brasil.

O Congresso Nacional teve essa oportunidade; o 
Senado Federal teve essa grande chance, e a desper-
diçou. Certamente, uma proposta de origem popular, 
que tem o apoio da população do País, a qual deve 
mobilizar-se para isso, se tornará irresistível, e o Con-
gresso Nacional haverá de aprovar essa responsabili-
dade da União, que tem sido ignorada pelo Governo, 
em que pesem as promessas da campanha eleitoral. 
Portanto, nosso estímulo às entidades que ora se mo-
bilizam, para iniciar esse movimento e propor ao Con-
gresso Nacional um projeto com mais de 1,3 milhão 
de brasileiros assinando, para que a saúde pública no 
País possa ser considerada, realmente, a suprema lei.

Dito isso, Sr. Presidente, gostaria também de ra-
pidamente destacar a realização das prévias em São 
Paulo para a escolha do candidato à prefeitura daquela 
cidade. Os cumprimentos a José Serra, que, dispu-
tando a Presidência da República, alcançou magistral 
votação, praticamente dividindo o País eleitoralmen-
te, e que, com humildade, mas com coragem, aceitou 
participar das prévias em São Paulo, valorizando o 
Partido e o fortalecendo. Esse exemplo de democracia 
tem de ser seguido.

Os cumprimentos a José Aníbal e ao Deputado 
que concorreu. Os dois concorrentes de Serra deram 
a sua contribuição para o debate e valorizaram esse 
evento democrático. Uma decisão partidária democrá-
tica que valoriza os militantes, que se tornam artífices 
do projeto de poder em disputa, é o que ocorrerá em 
São Paulo. 

Esperamos que esse exemplo de democracia 
partidária possa prosperar. E o nosso Partido, e quem 
sabe outros, mas sobretudo o nosso Partido, possa 

adotar as eleições primárias para a escolha do seu 
candidato à Presidência da República em 2014.

Há um projeto de nossa autoria tramitando nes-
ta Casa – encontra-se na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para ser debatido e votado, com 
parecer favorável do Senador Pedro Taques –, que não 
impõe a realização das eleições primárias pelos par-
tidos políticos, porque eles possuem autonomia, mas 
estimula os partidos que adotarem esse modelo para 
a escolha de seus candidatos a se modernizarem, a 
se revitalizarem. Afinal, nós imaginamos que teremos 
campanhas de filiações partidárias politizando e, du-
rante o debate das eleições primárias, encontraremos 
o melhor discurso, aquele que se aproxima mais das 
aspirações da sociedade. 

Provavelmente, nesse debate das eleições pri-
márias, teremos a oportunidade de recolher subsídios 
essenciais para oferecer ao País a proposta alternativa 
de poder que imaginamos seja adequada neste mo-
mento e nestas circunstâncias para o Brasil.

O nosso projeto estabelece um calendário que 
começaria no dia 1º de abril de 2014, com a campanha 
aberta, com a possibilidade de a imprensa veicular o 
noticiário sobre a disputa e promover debates para que 
a população possa estar ligada nesse acontecimento 
cívico e democrático, como ocorre nos Estados Unidos 
da América do Norte. Estaríamos até antecipando, de 
forma legal, a campanha eleitoral. O Tribunal Superior 
Eleitoral ou a Justiça Eleitoral seria convocada a ad-
ministrar o pleito. A campanha das primárias ocorreria 
de 1º de abril até o primeiro domingo de junho, quando 
teríamos as eleições. Depois, até o final de junho, as 
convenções partidárias para a homologação dos can-
didatos escolhidos nas disputas das primárias. Isso se 
vários partidos adotarem esse modelo.

Mas esperamos que especialmente o nosso Par-
tido dê esse salto de qualidade, avance modernizando-
-se, revitalize-se valorizando seus militantes, ampliando 
seus quadros com campanhas de filiação partidária em 
todo o País, oferecendo a cada um dos seus militan-
tes a condição de artífices essencial em um projeto de 
Nação, já que não basta o projeto eleitoral.

Finalizo esse item do pronunciamento, porque 
tenho ainda outro, cumprimentando, mais uma vez, 
José Serra. Certamente, ganha com isso nosso Par-
tido, ganha a cidade de São Paulo. Quando Serra foi 
prefeito, teve performance extraordinária no período em 
que governou a cidade, obtendo os maiores índices 
de aprovação entre todos aqueles que já ocuparam 
a função, pela competência, pela notável experiência 
administrativa adquirida em várias funções exercidas. 

Certamente, é um ganho não só para a disputa 
eleitoral, mas para a cidade de São Paulo. Sem dúvi-
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da, haverá a nacionalização do pleito, mas Serra está 
imbuído da responsabilidade de discutir os temas da 
cidade, os problemas do paulistano, e buscar soluções, 
que são as mais complexas possíveis, em razão da 
grandeza dessa metrópole, uma das maiores cidades 
do mundo, mas que pode ter a felicidade de ter, en-
tre os candidatos, alguém com a competência, com o 
preparo, com o talento e com a experiência política e 
administrativa de José Serra, um dos melhores qua-
dros da política brasileira. 

Sr. Presidente, para concluir essa série de temas, 
não poderia deixar de focalizar as últimas denúncias 
veiculadas pelo Fantástico na noite de ontem. Antes, 
já que indagam demais a respeito, afirmo que, relati-
vamente ao Senador Demóstenes Torres, nosso co-
lega desta Casa, os procedimentos foram adotados 
com coerência. 

Quando nós reivindicamos a presença de um 
Ministro, quando nós encaminhamos à Procuradoria-
-Geral da República representações, nós o fazemos 
porque autoridades públicas denunciadas não estão 
sendo investigadas. Não é o caso do Senador. Segundo 
a imprensa veiculou, esse inquérito já tem três anos. A 
investigação se dá, portanto, há cerca de três anos, e 
o próprio Senador, no dia 6 de março, daquela tribuna, 
pediu que fosse investigado. 

Os partidos políticos, da base sobretudo, enca-
minharam ao Procurador-Geral da República, proto-
colaram representação com o objetivo da investiga-
ção, postulando a investigação. Portanto, nesta hora, 
com a elegância necessária em relação a um colega 
que sempre foi respeitado nesta Casa, não nos cabe 
o prejulgamento. Mas a prudência recomenda que 
aguardemos a conclusão do inquérito para qualquer 
manifestação posterior. 

Repetindo, a própria CPI se justifica quando não 
há investigação em curso. É da Constituição da França 
que, quando se instala CPI e o Ministério Público ins-
taura os procedimentos para a investigação judiciária, 
a CPI se esgota e se encerra. Portanto, se nós aqui 
postulamos uma CPI como a da saúde, é porque há 
necessidade de investigação, porque as denúncias são 
colocadas, e são muitas. Em 8 de abril do ano passado, 
nós propusemos a CPI da Saúde, porque denúncias 
davam conta de que mais de R$ 600 milhões desapare-
ceram em apenas 2,5% do total de repasses de fundo 
a fundo do Governo Federal para governos estaduais 
e municipais em dois anos, justificando plenamente a 
instalação de uma CPI no Congresso Nacional.

Hoje não estamos pedindo uma outra CPI em 
razão das denúncias de ontem; estamos pedindo es-
clarecimentos. Creio que se trata de oferecer oportuni-
dade de defesa a um ministro que está sendo acusado 

de irregularidades praticadas. A Senadora Ana Amélia, 
que me antecedeu e é do Partido Progressista, já rela-
tou a denúncia e explicitou fatos. Nós estamos apenas 
anunciando o encaminhamento de um requerimento à 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, convidando o Sr. Aguinaldo 
Ribeiro, Ministro das Cidades, para, em audiência pú-
blica, prestar os devidos esclarecimentos sobre as de-
núncias de irregularidades no Programa Jampa Digital, 
que previa oferecer Internet gratuita e sem fio a todos 
os moradores de João Pessoa, no Estado da Paraíba.

Da mesma forma, estamos encaminhando um 
requerimento, já que há envolvimento do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, convidando o Sr. Marco Antonio 
Raupp, Ministro da Ciência e Tecnologia, para dar es-
clarecimentos também à mesma Comissão sobre esse 
assunto. O Sr. Marco Antonio Raupp não está sendo 
denunciado de coisa alguma, mas, como é o Ministro 
da Ciência e Tecnologia, trata, portanto, desse tema, 
e nós queremos ouvi-lo a respeito das denúncias que 
foram ontem veiculadas pelo Programa Fantástico, da 
Rede Globo de Televisão.

E, ao final, os nossos cumprimentos a jornalistas 
que, com muita competência, revelam fatos que estar-
recem a opinião pública do País: fraudes em licitações, 
peculato, pagamento de propinas, irregularidades que 
são comprovadas por meio de imagem e som; provas 
que são colocadas diante da Nação como verdadeiro 
achincalhe, já que ladrões do dinheiro público roubam 
com uma desfaçatez inusitada e debocham da popula-
ção do País, sobretudo, quando apresentam justifica-
tivas de ingenuidade inaceitável, justificativas tão sin-
gelas que qualquer cidadão percebe a insinceridade, 
a hipocrisia, a falsidade que ressalta diante de fatos 
que são tão perversos para a população brasileira. 

Esse dinheiro que se esvai pelo ralo da corrupção 
é o que falta nos hospitais, nos prontos-socorros, nas 
UTIs, nas santas casas, nas escolas, nas estradas, 
para a segurança pública nesse País, para programas 
sociais. É o dinheiro que falta para maiores oportuni-
dades de trabalho, de salário e de vida digna para o 
povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – An-

tes de convidar o próximo orador, a Presidência designa 
o Deputado Augusto Carvalho, como membro titular, em 
substituição ao Deputado Rubens Bueno, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória n° 562, de 2012, que dispõe sobre o apoio 
técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de 
Ações Articuladas; altera a Lei n° 11.947, de 16 de junho 
de 2009, para incluir os polos presenciais do sistema 
Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira 
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do Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a Lei n° 
11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com 
recursos do Fundeb as instituições comunitárias que 
atuam na educação do campo; altera a Lei n° 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência 
financeira da União no âmbito do Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação 
de Jovens e Adultos; e dá outras providências, conforme 
Ofício n° 35, de 2012, da Liderança do Bloco PV/PPS, 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 35/2012

Brasília, 25 de março de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Augusto 

Carvalho – PPS/DF como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP nº 562/12, que “Dispõe sobre 
o apoio técnico ou financeiro da união no âmbito do 
Plano de Ações Articuladas, altera as Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, para incluir os pólos presen-
ciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na 
assistência financeira do Programa Dinheiro Direito 
na Escola, altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, para contemplar com recursos do FUNDEB as 
instituições comunitárias que atuam na educação do 
campo, altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 
para dispor sobre a assistência financeira da União no 
âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e 
dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
PPS/PR, Líder do Bloco PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Também, no mesmo sentido, a Presidência designa 
o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, como 
membro titular, em substituição ao Deputado Rogério 
Marinho, e o Deputado Jutahy Júnior, como membro 
suplente, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a profe-
rir parecer à Medida Provisória n° 562, de 2012, que 
dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no 
âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei n° 
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os polos 
presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil 
na assistência financeira do Programa Dinheiro Direto 
na Escola; altera a Lei n° 11.494, de 20 de junho de 
2007, para contemplar com recursos do Fundeb as 
instituições comunitárias que atuam na educação do 

campo; altera a Lei n° 10.880, de junho de 2004, para 
dispor sobre a assistência financeira da União no âm-
bito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento a Educação de Jovens e Adultos; e 
dá outras providências, conforme o Ofício n° 331, de 
2012, da Liderança do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 331/2012/PSDB

Brasília, 26 de março de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio 

Carlos Mendes Thame, em substituição ao Deputado 
Rogério Marinho, como membro titular, e o Deputado 
Jutahy Junior, em substituição ao Deputado Bruno Araú-
jo, como membro suplente, para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 
562/12, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro 
da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, 
altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir os pólos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa 
Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, para contemplar com recursos 
do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam 
na educação do campo, altera a Lei nº 10.880, de 9 de 
junho de 2004, para dispor sobre a assistência finan-
ceira da União no âmbito do Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, como 
orador inscrito, pelo tempo regimental de 20 minutos 
para proferir o seu pronunciamento.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Pedro Ribeiro, levando em conta 
que no plenário hoje estamos eu, V. Exª na Presidên-
cia da Mesa e o Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, 
ao invés dos 20 minutos regimentais eu reivindico 60, 
embora não pretenda usá-los.

Eu quero conversar hoje...
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Só que é João Ribeiro, e não Pedro Ribeiro.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– João Ribeiro, claro!
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Eu quero conversar hoje, Senador, sobre eco-
nomia brasileira e sobre um projeto que apresentei, 
eliminando a tributação de Imposto de Renda sobre o 
salário de empregados domésticos de uma forma geral. 
É um modo de garantir aos empregados domésticos 
acesso aos benefícios da Previdência e da Saúde e 
que está sofrendo oposição forte e decidida por parte 
do nosso Governo, o Governo da Presidente Dilma, 
mulher, fazendo uma oposição a meu ver absoluta-
mente irracional.

O ex-Líder do Governo, Senador Romero Jucá, 
pediu para que saísse da pauta. E, posteriormente, 
a Receita pediu à Senadora Vanessa Grazziotin que 
também retirasse de pauta, porque queriam discutir. 
Hoje pela manhã, eu tive um encontro com a Receita 
e os argumentos colocados me soaram como um ab-
surdo. Para ser franco, Senador João Ribeiro, soaram-
-me como uma indignidade. Mas vou explicar isso ao 
fim do meu pronunciamento.

Quero falar um pouco, Senador Alvaro Dias, so-
bre a nossa política de estímulo à industrialização no 
Paraná. Eu, logo no começo do Governo, instaurei uma 
política de apoio às pequenas empresas, eu reduzi o 
ICMS da microempresa a zero e o da pequena empre-
sa a uma média de 2%. Paralelamente a isso, instituí 
o maior salário-mínimo regional do País. 

O pessoal da minha própria Receita dizia: “O Go-
vernador quer quebrar o Estado: vai reduzir brutalmen-
te a arrecadação”. O efeito, Senador João Ribeiro, foi 
exatamente o contrário disso. A arrecadação do Paraná 
aumentou, porque o pequeno e o microempresário, que 
viam reduzida ou aniquilada sua carga de impostos, 
gastavam no mercado formal; capitalizavam-se e iam 
ao mercado formal, o que estimulou a economia de 
uma forma extraordinária. Essa minha medida inspi-
rou, posteriormente, o Simples do Governo nacional, 
menos ambicioso do que o do Paraná, mas, de qual-
quer forma, extraordinariamente produtivo em relação 
à geração de empregos. 

Nós dois sabemos, Senador João Ribeiro – e falo 
nós dois porque parece que agora só nós dois estamos 
no plenário, uma vez que o Senador Alvaro Dias se 
afastou para dar uma entrevista à imprensa que traba-
lha no Senado da República –, que o estímulo dado à 
economia, juntamente com outras medidas do nosso 
ex-Presidente Lula – o companheiro Lula – e também 
do Governo do Paraná, notadamente o preço zero da 
energia elétrica para os consumidores até 100kW, a 
tarifa social da água e do esgoto, que deram a possibi-
lidade de esses recursos irem para o mercado, tiveram 
um efeito extraordinário, no Paraná, contra, eu insisto, 
a posição dura dos arrecadadores, dos membros da 
estrutura fiscal do Estado, que se opunham a qualquer 

medida que privilegiasse o povo mais pobre, dizendo 
que eu acabaria com a Receita. 

Muito bem. Nós crescemos, no meu período 
de governo, industrialmente, 55,7%, com a soma da 
política social, da microempresa, do salário-mínimo 
regional, que incorporou, além da inflação, a produti-
vidade do sistema econômico do Estado. E foi a falta 
da incorporação da produtividade que fez os Estados 
Unidos quebrarem. A valorização e a financeirização da 
economia e o congelamento dos salários fizeram com 
que, em determinado momento, aqueles empréstimos 
que foram engenhados pela estrutura financeira para 
impedir a paralisação do país, não pudessem mais ser 
pagos. Eram o subprime e o derivativo tão conhecidos 
de todos nós, que levaram à falência a economia ame-
ricana, que, de um momento para outro, caiu como um 
castelo de cartas. 

Pois muito bem, o Paraná cresceu industrialmente 
55,7% durante o meu governo, até 2010 – as estatísti-
cas não são minhas, são oficiais –, o dobro do cresci-
mento do Brasil, que foi 27%. Crescimento industrial. 
Em segundo lugar, ficou São Paulo, o motor da nossa 
economia, com 34% – Paraná, 55,7% –; e em terceiro 
lugar ficou Minas Gerais com 32%.

Então, essa política, que teve a oposição dos 
fiscalistas, foi uma política efetiva, que surtiu resul-
tados impressionantes, mesmo não tendo o Paraná, 
através do seu governo, as possibilidades que tem o 
Governo Federal de intervir na economia em defesa 
do desenvolvimento.

Eu tenho deixado claro que nós precisamos esti-
mular o mercado interno, e esse também é o discurso 
da nossa Presidenta Dilma Rousseff, do nosso Ministro 
Mantega. No entanto, não é a prática. Eu tenho dito que 
apoio o dito, mas discordo do feito, porque as medidas 
até agora são extraordinariamente tíbias. 

Lendo uma matéria do Ipea, na companhia de 
Rafael Greca, que hoje é o nosso candidato a prefeito 
de Curitiba, candidato do velho MDB de guerra, eu tive 
a notícia, a informação de que 75% das empregadas 
domésticas do Brasil não têm registro em Carteira, não 
têm acesso à Previdência Social, não têm aposenta-
doria, não têm plano de saúde consequente. Setenta 
e cinco por cento.

Então, nós dois urdimos um projeto que apre-
sentei e que foi aprovado à unanimidade na Comissão 
de Assuntos Sociais. O projeto é o seguinte: até três 
salários-mínimos por empregado, por unidade familiar, 
terão o valor pago pelo salário, mais o décimo tercei-
ro e a antecipação de férias deduzidos do Imposto de 
Renda a ser tributado. Ou seja, estamos estimulando, 
de forma impressionante, a formalização. 
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Qual seria o efeito disso? É evidente que po-
demos até ter uma pequena redução no Imposto de 
Renda a ser arrecadado, mas vamos ganhar, de for-
ma extraordinária, numa visão holística, numa visão 
econômica do Brasil, vamos ganhar na arrecadação 
da Previdência Social. E, evidente, como aconteceu 
no Paraná, com a isenção da microempresa, com o 
aumento do salário-mínimo regional, de forma signi-
ficativa, vamos ganhar no efeito multiplicador que o 
salário e a formalização efetuam na nossa economia. 
Um empregado doméstico não vai aplicar no merca-
do financeiro; o empregado doméstico vai gastar seu 
dinheiro nas suas necessidades objetivas e efetivas. 
É uma injeção direta na economia, com efeito multipli-
cador na arrecadação de ICMS, no aumento do lucro 
das empresas formalizadas no País inteiro, e isso vai 
significar um aumento da arrecadação do Imposto de 
Renda, ao invés de uma diminuição da arrecadação 
do Imposto de Renda. 

É evidente que, do ponto de vista social, não 
podemos apostar na escravização como forma de 
aumentar a arrecadação do País, senão a proposta 
verdadeira seria abolirmos a abolição da escravidão.

Mas veja aqui, Senador João Ribeiro, a preciosi-
dade que me apresenta a Receita Federal a respeito 
do meu projeto, já aprovado por unanimidade na Co-
missão de Assuntos Sociais. No seu item nº10, eles 
fulminam a proposta. E fulminam como? Vou ler:

Caso a medida em análise incentive de 
maneira inequívoca a formalização do merca-
do de empregados domésticos, estima-se que, 
no limite, todos os empregados domésticos 
seriam formalizados.

É exatamente o objetivo. Não sei se todos, mas 
o objetivo é levar a 90%, 99% a formalização dos em-
pregados domésticos, das empregadas domésticas, 
garantindo leis sociais e planos de saúde, garantindo 
aposentadoria, garantindo tranquilidade, com salário 
decente.

Estima-se que, no limite, todos os empre-
gados domésticos sejam formalizados, o que 
[percebam o tamanho da estultice!] levaria a 
um impacto financeiro potencial ainda maior 
aos cofres públicos. 

Nesse cenário, baseando-se nos estudos 
de grau de formalização do mercado de em-
pregados domésticos pelo Ipea, estima-se que 
a renúncia fiscal envolvida poderia atingir os 
valores de aproximadamente R$15,3 bilhões, 
em 2012, R$16,9 bilhões, em 2013, e 18,6 
bilhões em 2014, ao envolver todo o mercado 
de empregados domésticos. 

Pelo exposto, diante dos montantes en-
volvidos, sugere-se o posicionamento contrário 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil à 
aprovação do PLS analisado.

E pedem isso à base do Governo, a mim, que 
sou autor, mas sou da base do Governo. Eles estão 
propondo o quê? Primeiro, esses números são ab-
solutamente aleatórios, não têm uma demonstração 
clara de que nós possamos perder essa arrecadação 
em função de um salário decente para uma emprega-
da doméstica e da garantia dos seus direitos sociais, 
da aposentadoria, da saúde. Mas não têm a visão 
econômica; eles ignoram que o salário da empregada 
doméstica não vai para a aplicação financeira nos ban-
cos, não vai para a especulação, não é o capital vadio 
dos 21 mil rentistas que faturaram R$226 bilhões este 
ano, no País. Esse dinheiro é injetado imediatamente 
na economia, é uma prise direta na veia da economia, 
do consumo brasileiro. Esse pessoal, então, propõe, 
ao invés da regularização das empregadas domésti-
cas – falando pelo Governo, o Governo da primeira 
Presidenta da história do Brasil, a Presidenta Dilma 
–, à base do Governo, a rejeição da medida. Isso vem 
assinado por quatro gênios da Receita Federal: o Au-
ditor Fiscal da Receita Federal, Fabrício Bacelar Li-
parizi; o Coordenador-Geral Roberto Name Ribeiro; o 
Coordenador-Geral da Coget, Othoniel Lucas de Sousa 
Júnior. Fossem funcionários do meu governo, seriam 
removidos da Receita Federal. E como não gosto de 
por ninguém na rua, porque ia prejudicar também o 
futuro da família deles, eu os mandaria para um curso 
de formação econômica, para entenderem mais a glo-
balidade da economia, os princípios e a multiplicação 
que importa um salário decente para uma empregada 
doméstica, que tem garantidos seus direitos sociais, 
sua aposentadoria e seu plano de saúde.

Essa barbaridade está segurando, já há mais de 
trinta dias, a tramitação do projeto que apresentei a 
favor da formalização, da decência e da dignidade da 
vida das empregadas domésticas do País.

Fiquei estupefato. E não posso esconder aqui, no 
plenário, a minha indignação. É um verdadeiro absurdo, 
no nosso Governo, no Governo da Presidenta Dilma, 
essa falta absoluta de visão holística do efeito multi-
plicador que significa o salário. Mas, mais do que isso, 
neste Governo, que a Presidenta Dilma disse que é o 
governo das mulheres, da participação definitiva das 
mulheres na vida pública do Brasil, funcionários falan-
do pelo Governo Federal propõem a manutenção da 
escravização da empregada doméstica no País como 
forma de arrecadação de renda. Um absurdo total.

Então, fica aqui o meu protesto. E eu lamento 
que esteja falando para um plenário vazio, que esteja 
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conversando com nosso Presidente João Ribeiro, mas 
esses argumentos serão repetidos na Comissão de 
Economia. E eu espero que a Comissão de Economia 
dê uma resposta, como deu a Comissão de Assuntos 
Sociais, contra a mesma, irracional e não justificada 
oposição da Receita Federal, falando pelo Governo 
da Presidenta Dilma, à aprovação, por unanimidade, 
do projeto. E que seja feita rapidamente, porque nós 
estamos precisando de emprego neste momento de 
crise econômica que o País passa.

Nos últimos dias, Presidente João Ribeiro, uma 
série de pronunciamentos sobre a desindustrialização 
do País ocupou as manchetes dos jornais, os espaços 
das televisões. Pronunciamentos no Senado, maté-
rias na imprensa escrita, na radiofonia e na imprensa 
televisiva. Na verdade, não se trata de um fenômeno 
recente. Eu mesmo, desde o primeiro dia que assumi 
esta tribuna, tenho falado no processo de desindus-
trialização, que vem de longe: vem da década de 80.

Na década de 80, quando o Brasil participou, 
pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso, do con-
senso... Nos primeiros ensaios de adesão, não tinha 
Fernando Henrique Cardoso ainda; avancei um pouco, 
numa acusação indevida, e me desculpo dela. Na déca-
da de 80, quando ensaiávamos a adesão ao Consen-
so de Washington, à valorização do capital financeiro, 
que quebrou os Estados Unidos com a financeirização 
da economia. Mas nesses anos 80, ainda no período 
anterior, não havia essa submissão do nosso País 
aos cânones do neoliberalismo. Verificando os dados 
do nosso crescimento industrial e do crescimento in-
dustrial do mundo, vemos o estrago que essa visão 
neoliberal do Consenso de Washington fez na nossa 
industrialização.

Em 80, Presidente, a Tailândia, a Malásia, a Co-
reia do Sul e a China, juntas, representavam 15% da 
produção industrial do nosso Brasil. Hoje, pelo Censo 
de 2010, não chegamos a 15% da produção somada 
desses países. Então, alguém diria: “Mas, Senador 
Requião, nós estamos melhor que em 80”. É claro que 
estamos melhor que em 80. A política social do Lula 
foi interessante, aproveitamos o crescimento da China 
exportando nossas commodities.

Hoje, porém, 50% da exportação brasileira é: fer-
ro, petróleo, carne, café e soja. Estamos primarizando 
a economia do País, e a indústria não tem subido na 
mesma velocidade. E essa exportação de commodities 
pode acabar de uma hora para outra, e teremos o fim 
de um ciclo, como tivemos o fim do ciclo do café, da 
madeira, ou, lá atrás até, do pau-brasil. É uma política 
de pouca responsabilidade que tem que ser enfrentada.

Esse processo – aí sim eu volto ao Fernando 
Henrique – de desindustrialização se acelerou nos 

anos 90. Daí se acelerou com o PSDB no governo. Foi 
o início. Mas o PT, que era a nossa esperança, não 
mudou nada desse processo. Nós vemos um discurso 
bom, mas vemos uma prática ruim, inclusive agora no 
Governo da Presidenta Dilma. A abertura sem restri-
ções, a desregulamentação de todas as barreiras, a 
fixação de tarifas generosas para importações levam 
à destruição de um dos setores mais avançados da 
indústria brasileira: o setor de autopeças. Foi na época 
do Fernando Henrique, lembram? A abertura absoluta 
para a compra de autopeças no estrangeiro levou ao 
desemprego 250 mil trabalhadores só em São Paulo, 
no setor metal mecânico, mas isso continua até agora.

De lá para cá, não foram tomadas medidas efeti-
vas de produção industrial para o Brasil, a não ser me-
didas quebra-galho. O processo de desaparecimento 
da indústria brasileira continua em franco desenvolvi-
mento, e a reação contra isso é tão epidérmica quanto 
são epidérmicas as medidas governamentais.

Vamos agindo em relação aos espasmos pon-
tualmente aqui e ali, sem uma política verdadeira de 
crescimento industrial.

Hoje, calcula-se que os industriais brasileiros, 
por medo de investir nas indústrias e até na Bolsa, 
tenham cerca de R$250 bilhões em letras do Tesouro. 
Eles têm medo de investir na produção e têm medo 
de investir no mercado.

Não vejo, nos discursos da base do Governo, ou 
mesmo nos discursos da oposição, a radicalidade ne-
cessária para um freio ao desaparecimento da nossa 
indústria. Por quê? Porque os problemas estruturais 
não estão sendo enfrentados. A oposição e alguns da 
base criticam o Governo, criticam mas são tão conser-
vadores quanto o Governo, quando apontam caminhos.

É preciso pôr um fim à tibieza! O Brasil precisa 
ter uma estratégia de desenvolvimento industrial, uma 
estratégia de política comercial; e não vejo isso no Go-
verno da nossa Presidenta Dilma, com a radicalidade 
necessária para a retomada do desenvolvimento eco-
nômico no Brasil.

Mas aqui eu falo de forma critica sobre o que está 
acontecendo, mas aqui vamos sinalizar o que, a meu 
ver, precisávamos estar fazendo.

O processo de desaparecimento das nossas in-
dústrias não cessará enquanto não houver mudança 
no câmbio. Não é possível que continuemos com o 
real apreciado, com o dólar desapreciado, vendo as 
importações de bens de consumo entrarem no Brasil, 
sem restrição, ainda com benefícios fiscais, por parte 
de muitos portos brasileiros.

Mudança de câmbio necessária. Corte de juros. 
É claro! Está a 9.75% a taxa Selic, mas essa é a taxa 
Selic para grandes empresas. Os juros da caderneta de 
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poupança são baixos, mas os juros do cheque espe-
cial e do cartão de crédito são astronômicos! Passam 
dos 150%! Vão a 227%! São esses juros que estão 
ferrando a economia população.

Então, sob o pretexto de diminuir a capacidade 
de consumo da população, aumenta-se o lucro dos 
banqueiros e dos especulares.

Corte de impostos. Eu cortei impostos no Pa-
raná de 100 itens de bens de consumos comprados 
pelos salários dos trabalhadores, o que chamamos de 
bens de consumo salário. Qual foi o resultado? “Ah, 
Requião! Vai quebrar o Estado!” Em vez de quebrar 
o Estado, tivemos um crescimento industrial que foi 
o dobro do crescimento industrial brasileiro. Reitero 
os números: Paraná, 55,7%, de 2003 a 2010; a média 
brasileira, 27%. Segundo lugar, São Paulo, com 34%; 
terceiro, Minas Gerais, com 32%. E foi com redução 
de impostos que dinamizamos o movimento comercial 
e industrial do Estado.

Controle do capital financeiro, com maior taxação 
sobre a especulação dos bancos e grandes fortunas. É 
IOF mesmo, vamos acabar com essa história cantada 
em prosa e verso pela mídia, que não devemos tributar 
o capital. Devemos tributar, sim, o capital vadio, o ca-
pital que não produz nada, o capital que não produz a 
peça de uma máquina, uma porca, um parafuso, uma 
peça de vestuário; o capital que não gera emprego, 
mas que está rendendo R$226 bilhões para 21 mil es-
peculadores num País de 200 milhões de habitantes. 
Dados do Ipea dos 12 meses de 2011.

Nacionalização do crédito da produção. Tem que 
haver um crédito especial, com juros baixos associa-
dos ao imposto baixo para a verdadeira produção e 
inovação.

Prioridade absoluta ao mercado interno e ao 
mercado latino. Nós estamos exportando commodities 
para a China. Tudo bem, mas 90% do produto industrial 
brasileiro, manufaturado, é exportado para a América 
do Sul. Portanto, vamos deixar de discussões ideológi-
cas e, de uma vez por todas, incorporar ao Mercosul, 
a Venezuela, que tem 350 bilhões de PIB por ano e 
tem um mercado sedento de compra de manufatura-
dos brasileiros.

Prioridade absoluta ao mercado interno e ao 
mercado sul-americano. Aumento de salários. Aos sa-
lários temos que ver incorporada a produtividade da 
nossa indústria. Sem salário, não há consumo e não 
adianta haver produção. E vamos acabar com aquela 
bobagem do Fernando Henrique Cardoso: exportar ou 
morrer; exportar e exportar. Exportar para quem, com 
os Estados Unidos e a Europa quebrados, desespe-
radamente procurando mercado para os seus manu-
faturados, seus produtos industrializados?

Inovação tecnológica. Eu me lembro dos Estados 
Unidos com o seu tratado das manufaturas, de Ale-
xander Hamilton, no governo de George Washington, 
enfrentando o liberalismo do Adam Smith e propondo 
a modernização, propondo a inovação, propondo a 
abertura do mercado interno e se recusando ao que 
queria dele a Inglaterra e a Companhia das Índias, que 
era um produtor de mão de obra barata e de matéria-
-prima a baixo preço.

Inovação tecnológica e integração latino-ame-
ricana. A desindustrialização não é episódica, não é 
resultado de uma crise passageira, segue os cânones 
mais caros do neoliberalismo. Enquanto não for com-
batido, a destruição industrial vai continuar.

Mas, de repente, nossa Presidente Dilma altera 
seu discurso, em uma reunião com empresários, e de-
clara que não vai tomar medidas protecionistas e que 
elas são medidas desavisadas. Desavisado, Presidente 
Dilma, é o liberalismo econômico de Adam Smith, der-
rotado no planeta Terra há décadas e nunca praticado 
pelos países que se desenvolveram no mundo! Avisado 
é o governo que cuida de seu povo, de sua indústria e 
de seu processo de desenvolvimento.

Dar uma aliviada na linha branca? Dar uma ali-
viada no IPI dos automóveis? Depois de amanhã, nos 
brinquedos que estão desaparecendo no Brasil? As fá-
bricas de brinquedos desapareceram, e alguns indus-
triais se transformam hoje em representantes comer-
ciais da China, ganhando fortunas, mas prejudicando 
o País na geração de empregos e no desenvolvimento.

A indústria brasileira de verdade não quer alí-
vios, quer e precisa, definitivamente, de uma política 
industrial de longo prazo, uma política de governo, 
uma política que foi abandonada desde os anos 80 e 
que nos levou a esta tragédia de produzirmos apenas 
15%, industrialmente, do que produzem a Tailândia, a 
Malásia, a Coreia do Sul e a China, em uma regressão 
absurda à primarização de nossa economia.

Sustentarmo-nos sobre exportação de commo-
dities é um risco brutal. Não é um risco brutal; é risco 
certo! Um dia a casa cai... Sem indústrias e com a que-
da da demanda de grãos e minérios, para aonde nós 
iremos? E, de repente, o que vemos? A Receita Federal 
se opor à formalização do trabalho das empregadas 
domésticas com um argumento que pode ser traduzido, 
cruamente, desta forma: “a escravização aumenta a 
arrecadação”. Então, vamos regredir, aumentar a jor-
nada dos trabalhadores, eliminar as garantias sociais. 
O Brasil, no discurso da Presidente, está em uma linha 
correta. Agora, a prática é muito ruim.

E eu repito aqui: apoio o que tem dito a Presidente 
e o nosso Ministro da Fazenda. Apoio o dito, mas não 
apoio o feito. O feito é tíbio, o feito é fraco, o feito não 
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traduz uma política consequente de industrialização, 
política de comércio, política trabalhista, política so-
cial. O Brasil não pode ser administrado com a visão 
do Banco Central.

Senadora Vanessa, eu estava falando aqui – V. 
Exª chegou agora – sobre essa pérola que a Receita 
Federal levou ao meu gabinete esta manhã, sobre o 
meu projeto de isenção do imposto de renda sobre o 
valor pago às empregadas domésticas. Eles dizem, 
nada mais nada menos, que a escravização da em-
pregada doméstica é boa para a Receita. Eu vou ler, 
uma vez que V. Exª não estava no plenário quando me 
referi a isso no início da minha intervenção. A pérola 
do Sr. Fabrício Bacelar Liparizi, Roberto Name Ribeiro 
e Othoniel Lucas de Sousa Júnior. Nenhuma demons-
tração consequente de prejuízos, absoluta visão ho-
lística do País e da economia. Senadora, escute com 
atenção o que eles dizem: “Caso a medida em análi-
se incentive de maneira inequívoca a formalização do 
mercado de empregados domésticos, estima-se que, 
no limite, todos os empregados...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – ...cofres públicos. Nesse cenário, baseando-se 
nos estudos de grau de formalização do mercado de 
empregados domésticos do Ipea, estima-se que a re-
núncia fiscal envolvida poderia atingir os valores de 
aproximadamente 15,3 bilhões, em 2012; 16,9 bilhões, 
em 2013; e 18,6 bilhões, em 2014; ao envolver todo o 
mercado de empregados domésticos.

Isso significa que eles estão defendendo a es-
cravização da empregada doméstica e têm uma visão 
estreita, limitada, porque não são capazes de perceber 
que o salário da empregada doméstica, as suas ga-
rantias sociais, o seu seguro de saúde, mas principal-
mente o salário, são uma injeção direta na economia; 
vão transformar-se em compra de bens duráveis, em 
compra da casa própria, material de construção, ge-
rando lucro nas empresas formalizadas e, portanto, 
aumentando de forma significativa a arrecadação da 
Receita Federal no País. Têm uma visão cega, uma vi-
são tecnocrática pobre, uma visão depreciável de tudo 
isso. Eles ainda assinam isso e falam em nome do Go-
verno, da nossa Presidenta Dilma, do nosso Governo.

A Presidenta Dilma, que fala do período em que 
as mulheres ocupam espaço, tem pessoas no seu Go-
verno, falando em seu nome, que querem a manuten-
ção da escravização da empregada doméstica no País.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– V. Exª me concede...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Seu chefe de gabinete já me assegurou que V. Exª 

mantém o seu relatório e nós vamos aprová-lo, espe-
ro eu, pela unanimidade da comissão de economia, 
porque é bom para o fim da escravidão das mulheres 
que trabalham em serviços domésticos no Brasil. Sem 
a menor sombra de dúvida, vai multiplicar, pelo menos 
pelo dobro desses tolos números colocados aqui, a 
arrecadação da União.

V. Exª com a palavra.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Agradeço V. Exª e cumprimento-o, Senador Requião, 
pelo pronunciamento que não abordou somente a 
questão das empregadas domésticas, mas a política 
econômica e a política social no Brasil. Eu penso que, 
no Brasil, temos muita responsabilidade fiscal, mas 
precisamos caminhar no sentido de entendermos que a 
responsabilidade social é muito importante. Penso que 
esse é o desejo da própria Presidenta Dilma, que disse 
que o importante numa nação não é apenas que ela 
se desenvolva, mas que ela se desenvolva melhoran-
do a qualidade de vida das pessoas. V. Exª tem razão 
quando fala que o salário das empregadas domésticas 
vai ajudar no processo de desenvolvimento nacional.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Efeito multiplicador.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– O exemplo está aí. O Brasil vem diminuindo a pobre-
za, não há dúvida. Nós criticamos, porque achamos 
que o processo de crescimento econômico tem de ser 
mais célere do que é hoje. Precisamos crescer para 
além dos 2,7%. Precisamos de um investimento de, 
no mínimo, 25% do valor do nosso Produto Interno 
Bruto – PIB. Nós queremos isso e continuamos a lutar 
por isso. Entretanto, essa política, mesmo que tímida 
ainda, tem tirado milhares de brasileiros da linha de 
pobreza, levando-os à classe média. Tudo indica, Se-
nador Requião...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Por quanto tempo, Senadora, se medidas concretas 
não forem tomadas?

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Os dados mostram – e ninguém contesta – que 
não foram apenas os programas sociais, como Bolsa 
Família, mas o aumento do salário mínimo. Quando 
conseguirmos formalizar... E a formalização tem cum-
prido um grande papel. Então, sinceramente, Senador 
Requião, o Governo não é de um ministério; o Gover-
no é de vários ministérios. Pérolas, dependendo do 
assunto, os ministérios provocam. Agora, enquanto o 
ministério diz que vai provocar essa formalização que 
eles acham exagerada, o Ministério do Trabalho e o 
Ministério da Previdência Social lutam para que isso 
aconteça, como nós, Senador Requião. Então, quero 
dizer que é com muita dedicação que eu trabalho em 
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cima do seu projeto. Eu já apresentei meu parecer 
favorável. Eu apenas gostaria de discutir com V. Exª 
algumas questões, porque o nosso objetivo, o seu 
objetivo, o meu objetivo, o objetivo das trabalhadoras 
e da própria Presidenta Dilma, não tenho dúvida ne-
nhuma, é a formalização. E nós precisamos mostrar, 
provar ao Ministério da Fazenda, à Receita Federal do 
Brasil que é possível fazer isso, sim, Senador Requião. 
É possível! O projeto de minha autoria que diminui a 
contribuição da Previdência Social nós já aprovamos 
– diminui de 11% para 5%. Vamos aprovar o projeto 
em que V. Exª sugere ampliar a base de dedução do 
Imposto de Renda para aquelas famílias que registram 
as suas empregadas domésticas e/ou empregados. 
Então, eu quero parabenizar V. Exª, Senador, e dizer 
que nós não só queremos aprovar um projeto aqui; nós 
queremos aprovar um projeto aqui, queremos que o 
seu projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados 
e queremos que a Presidente Dilma...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Sancione.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
–... o sancione. Por isso, Senador Requião, vamos 
dialogar, vamos chamar a Previdência Social para cá, 
vamos chamar a Secretaria Especial de Mulheres, 
vamos chamar...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senadora...

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– ...o Ministério do Trabalho, e vamos ver como eles 
nos dão razão, dão razão a V. Exª, Senador Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senadora, perdoe-me a franqueza, mas acho que 
tudo isso é um retardamento do processo.

O representante da Receita Federal esteve no 
meu gabinete hoje e começou com uma conversa 
dura; e duro fui eu com ele. A conversa terminou com 
ele dizendo que não tinham levado em conta a visão 
holística da economia globalmente, a visão econômi-
ca do projeto e cumprimentando-me pelo projeto. Ou 
seja, os argumentos não eram consistentes a ponto 
de me demover, mas mudaram a opinião, a meu ver, 
do assessor.

Eu acho que nós temos de votar o projeto de uma 
vez por todas, porque esse retardamento não vai levar 
a lugar algum. Convoca-se uma audiência pública, e ela 
não acontece; a audiência pública susta a tramitação, 
ela causa sobrestamento a qualquer encaminhamento 
possível no Senado. E não há razão!

A Receita não apresentou nenhuma razão para 
rejeitar o projeto, e eu apresentei todas as razões, de-
monstrando o efeito multiplicador na economia. Dei o 
exemplo do Paraná. V. Exª não estava aqui, mas po-

líticas de valorização do salário no Paraná nos leva-
ram ao crescimento de 55,7% no período em que fui 
Governador, o dobro do crescimento médio do Brasil. 
Em segundo lugar, ficou São Paulo, com 34%; e, em 
terceiro, Minas Gerais, com 32%.

Não é possível que a visão caolha de três funcio-
nários da Receita Federal impeça o avanço, a legali-
zação e a formalização do trabalho dos empregados 
domésticos no Brasil! O resto é escravização!

Eles têm a petulância de dizer, nesse parágrafo 
que eu acabei de ler para o seu conhecimento, que a 
escravização das empregadas domésticas aumenta a 
arrecadação da receita.

É uma visão caolha; não é a visão do nosso Go-
verno. Não foi por isso que estivemos com o Lula por 
quatro vezes e entramos pesadamente na campanha 
da nossa Presidenta Dilma.

Eu solicitaria a V. Exª que não fizesse tantos 
pedidos de audiência, porque, se nós aprovamos o...

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM. 
Fora do microfone.) – Nenhum.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Mas anunciou.

Nós aprovamos, na Comissão de Assuntos So-
ciais, contra a posição da Receita, que era a mesma 
de agora, por unanimidade, e que a Dilma decida se o 
Governo dela é o do fim da escravização das domés-
ticas ou não é. Mas eu fico indignado com o tipo de 
oposição que a Receita faz a um projeto como esse.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador, nenhum pedido de audiência pública. Eu 
quero ouvir a opinião, também, do Ministério do Tra-
balho, da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher. 
Para isso, nós não precisamos ter nenhuma audiên-
cia pública. Podemos fazer o diálogo informalmente, 
V. Exª, eu e os representantes desses Ministérios, até 
amanhã, Senador Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Amanhã cedo; está marcado, então.

Presidente, obrigado pela tolerância do tempo. 
Mas, veja, é de causar indignação, e eu vivi isso como 
Governador do Paraná.

Os meus fiscalistas se opunham a qualquer me-
dida de redução de imposto dos pequenos, a qualquer 
aumento dos trabalhadores, também por influência do 
capital produtivo, mas desinformado.

São capitalistas e industriais que ainda não perce-
beram que, se não houver salário, eles não vão poder 
produzir nada, porque não terão compradores; que a 
economia tem de ser vista holisticamente, como um 
todo, e que só assim o Brasil pode avançar, e não com 
tibieza e muito menos com uma bancada de base do 
Governo, e insisto, à qual eu pertenço, atendendo à 
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irracionalidade de três tecnocratas de terceira catego-
ria da Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Muito bem, Senador Roberto Requião.

Quero convidar para fazer uso da palavra, como 
oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin, pelo 
tempo regimental de 20 minutos. Depois, retornaremos 
à lista de oradores que não estavam presentes.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Fora do microfone.) – Pode chamar o Cícero 
primeiro.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Mas, pela relação, é V. Exª, Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Fora do microfone.) – Quer falar primeiro? Eu deixo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Então, em permuta com a Senadora Vanessa, conce-
do a palavra ao Senador Cícero Lucena; depois, ao 
Senador Paulo Paim e à Senadora Vanessa.

Então, V. Exª, Senador Cícero, tem o tempo regi-
mental de até 20 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Não os usarei, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a gentileza 
da Senadora Vanessa ao fazer a permuta de horário 
comigo, inicio falando sobre algo que, em 22 de março 
de 2007, encaminhei às instâncias superiores desta 
Casa o Projeto de Lei n° 145, visando fazer alterações 
na Lei n° 9.394, de 20 de junho de 1996, com o objetivo 
de instituir a obrigatoriedade do uso de uniforme estu-
dantil padronizado nas escolas públicas do nosso País.

O referido projeto busca reforçar o compromisso 
da União com a educação básica de crianças e ado-
lescentes, no sentido de que todos os que estão na 
escola pública devem ser plenamente beneficiados 
com programas suplementares de material didático, 
transporte, alimentação, fardamento, ensino de boa 
qualidade e assistência à saúde.

Em nosso País, a maioria dos estudantes que 
está matriculada no ensino básico garantido pelo Go-
verno não dispõe de recursos para prover, de maneira 
adequada, às necessidades escolares. Em face dessa 
realidade – e com o esforço que está sendo feito para 
melhorar as condições de nossas escolas públicas, os 
níveis de aproveitamento do nosso ensino fundamen-
tal e a vida do estudante no ambiente escolar –, deve 
ser obrigação de todos, que devemos nos preocupar 
e agir mais, para que possa melhorar a qualidade do 
material didático que é distribuído, bem como com a 
merenda que é servida todos os dias, com a eficiência 
do transporte escolar, com a segurança dos estudan-
tes nas instituições de ensino e com o conforto, a sa-

tisfação e o vestuário dos alunos em seus ambientes 
formais de estudos.

Hoje, diversas escolas públicas exigem o uso do 
uniforme pelos seus alunos. Todavia, para que essa 
medida possa ser adotada por outras unidades de 
ensino, seria necessário promover mais mudanças 
positivas para melhorar a educação básica do nos-
so País. Só assim, com um trabalho de mobilização 
e conscientização, que deve ser feito, sobretudo, por 
educadores, agentes do Governo, administradores e 
homens públicos, poderemos contribuir, efetivamen-
te, para dignificar o nosso ensino básico, valorizar a 
nossa escola e principalmente os nossos estudantes.

Gostaria de assinalar, nobres colegas, que, quan-
do fui prefeito da minha querida João Pessoa, capital 
do meu maravilhoso Estado da Paraíba, coloquei em 
prática um Programa Municipal de Distribuição de 
Fardamento Escolar. Quero dizer que, naquela opor-
tunidade, o gasto com o fardamento escolar tinha que 
ficar fora, Senador Paulo Paim, do índice de gasto de 
25% na educação. O prefeito que assim desejasse fa-
zer não poderia incluir esses gastos com educação. E 
relembro que foi um dos maiores sucessos de minha 
administração, no campo da educação infantil. Des-
sa maneira, durante minha gestão à frente daquela 
prefeitura, consegui que milhares de alunos carentes 
do Município pudessem ir à escola com fardamento e 
com calçados.

Antes do início do programa, em quase todas as 
escolas municipais, vi crianças descalças e vestidas 
pobremente. Confesso que fiquei chocado e foi a partir 
dessa triste realidade que tomei a iniciativa, como pre-
feito, de iniciar a distribuição de uniformes escolares. 
Por outro lado, considero igualmente importante dizer 
que o meu projeto, que está em tramitação na Câma-
ra dos Deputados, surgiu dessa experiência, que foi 
muito bem-sucedida.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida 
alguma, a distribuição do vestiário escolar padronizado 
em todas as escolas públicas, em todos os níveis, é 
uma forma de inclusão social. Acredito que uma crian-
ça que se apresenta bem vestida à escola e que não 
é percebida como diferente das outras pela qualidade 
dos seus trajes não sofre discriminação, convive com 
os seus colegas de classe sem vergonha alguma, 
sempre está com a autoestima elevada, demonstra 
mais interesse em se socializar e frequentar a sala de 
aula com prazer.

Infelizmente, o nosso País ainda precisa fazer 
muito pela maioria das nossas crianças que são vítimas 
das injustiças sociais gritantes, da discriminação, dos 
maus-tratos e do abandono. Lamentavelmente, essa 
realidade, que é inaceitável nos dias de hoje, faz par-
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te do nosso cotidiano, principalmente no Norte e no 
Nordeste do Brasil. Convivemos mais diretamente com 
esse drama das diferenças sociais nessas duas regiões.

Srªs e Srs. Senadores, gostaria de aproveitar 
esta oportunidade para agradecer a esta Casa e à sua 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que acom-
panharam com grande interesse todo o processo de 
tramitação do meu projeto. Assim, durante nove meses, 
a matéria foi analisada exaustivamente por inúmeros 
colegas e recebeu emendas importantes dos ilustres 
Senadores Cristovam Buarque e Augusto Botelho e da 
ex-Senadora Ideli Salvatti, que contribuíram decisiva-
mente para a melhoria e o aperfeiçoamento do projeto.

Na qualidade de relator da matéria, tive a honra de 
poder contar com a competência e lucidez do Senador 
Romeu Tuma, cujo relatório foi aprovado na Comissão 
de Educação, por unanimidade. Dessa maneira, em 19 
de dezembro de 2007, com o esgotamento do prazo 
para interposição de recurso perante a Mesa, como 
está previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno do 
Senado Federal, a matéria foi considerada aprovada 
após apreciação terminativa pela Comissão de Educa-
ção e, em 26 de dezembro de 2007, chegou à Câmara 
dos Deputados – repito: em 26 de dezembro de 2007, 
chegou à Câmara dos Deputados –, onde passou a 
tramitar como Projeto de Lei n° 2.728, de 2007.

Srªs e Srs. Senadores, após todos os argumen-
tos que acabei de apresentar em favor do meu pro-
jeto, estou seguro de que não me faltará motivação 
para dedicar o tempo que for necessário à defesa e à 
agilização da tramitação na Câmara dos Deputados. 
Desde 12 de abril de 2011, o projeto está na Comissão 
de Finanças e Tributação daquela Casa do Congresso 
Nacional e, desde aquela data, já estava encerrado o 
prazo para emendas. O relator designado é o ilustre 
Deputado Audifax Barcelos, representante do Estado do 
Espírito Santo e membro efetivo da referida Comissão.

Eu só queria alertar aos Deputados quando fiz 
referência anterior à experiência vivida por mim na Pre-
feitura de João Pessoa, Senadora Vanessa. Ao visitar 
uma escola da minha cidade, no Alto do Mateus, uma 
jovem mãe me pediu dinheiro. Eu lhe perguntei por que, 
em vez de me pedir dinheiro, não me pediu emprego. 
Ela me disse que não podia trabalhar. Eu perguntei por 
que ela não podia trabalhar. Ela me respondeu que era 
porque tinha que levar um filho de manhã à escola e 
outro, à tarde. Então, eu disse que matricularia os dois 
no mesmo expediente, Senador João Ribeiro. Ela disse 
que não podia. Perguntei, então, por que ela não podia, 
porque eu entendia que ela não sabia o que era o ex-
pediente. Aí eu disse: matriculo seus dois filhos ou de 
manhã ou de tarde, e você trabalha nesse expediente 
ou em outro expediente. Ela me disse que não podia.

Eu insisti, mais uma vez, no porquê, na razão de 
ela não poder trabalhar. Poderia ser saúde ou outro 
motivo qualquer. Mas ela me respondeu que não po-
dia, porque na casa dela só havia um par de chinelo. 
E, com esse par de chinelo, ela tinha de levar um filho 
de manhã para estudar e tinha de levar o outro filho 
com o mesmo par de chinelo à tarde. Por isso, criamos 
o Programa de Fardamento Escolar fora do limite, da 
obrigação dos 25% da educação.

Eu acredito, nobres Colegas, que não seria de-
mais voltar a pedir o empenho de todos, para que pos-
samos ter essa proposição colocada na Ordem do Dia 
na Câmara federal. Creio que, independentemente de 
filiação partidária ou de posicionamento político, todos 
os eminentes Senadores e Senadoras não se omitirão 
e prestarão seu apoio integral a esse pleito.

Aliás, tem sido tradição desta Casa que assuntos 
dessa natureza recebam total atenção, pois sempre 
despertam a sensibilidade dos ilustres Senadores, 
ainda mais quando se trata de trazer benefícios para 
parte importante da nossa sociedade, ou seja, de me-
lhorar a vida dos menos favorecidos.

Por fim, como disse no final da justificativa ao meu 
projeto, diante da relevância da medida e do compro-
misso histórico desta Casa com a melhoria das con-
dições sociais do nosso povo e da educação básica 
do País, tenho certeza de que conto com o apoio de 
todos para a aprovação do Projeto de Lei n° 2.728, na 
Câmara dos Deputados.

Aproveito para também pedir aos Deputados, 
representantes do povo, que o botem na pauta com 
urgência, para que, pelo menos no próximo ano, te-
nhamos atendido essa demanda, essa necessidade 
das nossas crianças, principalmente dos Estados e 
Municípios com menos recursos.

Aproveito a oportunidade para também jogar luz 
sobre a importância da implantação da escola em tempo 
integral, uma iniciativa importante para que possamos 
dizer que a nossa escola não é apenas um depósito 
de jovens, mas um local de formação dos nossos fu-
turos cidadãos.

Peço aos nobres colegas o empenho no sentido 
de incluirmos, principalmente os Líderes, na pauta de 
votações a Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 
nº 94, de 2003, do Senador Demóstenes Torres, que 
trata sobre a garantia da escola em tempo integral, em 
todo Brasil, que será implementada até o ano de 2022, 
de forma gradual e competente.

O turno complementar pode representar, por 
exemplo, o efetivo estudo de línguas estrangeiras no 
currículo da educação básica. Apesar da legislação já 
determinar o acesso – acesso – à língua estrangeira, 
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no Brasil, a realidade é cruel, principalmente com os 
alunos da rede pública.

Precisamos de uma política que incentive e ofere-
ça a língua estrangeira na comunidade escolar, tendo 
como objetivo, entre outros, o de assegurar fluência na 
oralidade. O mundo competitivo e o mercado de tra-
balho impõem a formação dos profissionais inclusive 
com esse perfil, e nós estamos nos preparando com a 
responsabilidade de garantir para as futuras gerações 
uma melhor capacidade de competir.

O que ocorre hoje no Brasil, nos quatro anos fi-
nais do ensino fundamental e nos três do ensino mé-
dio? Em geral, tanto nas escolas públicas como nas 
escolas particulares – estas últimas frequentadas por 
somente 10% do total de estudantes de 11 a 18 anos; 
os alunos das escolas particulares que não têm uma 
boa formação de línguas, por suas condições finan-
ceiras, ainda têm oportunidade de pagar os cursinhos 
especializados, as escolas especializadas em línguas 
–, os alunos têm uma, ou duas, ou, raríssimas vezes, 
três aulas semanais da língua estrangeira – quase 
sempre o inglês –, sendo que, no ensino médio, vão 
aos poucos implantando também o espanhol.

A língua estrangeira poderá ser oferecida no tur-
no complementar da escola em tempo integral. Nesse 
sentido, estou apresentado projeto de lei que modifica 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB), para 
assegurar o efetivo estudo da língua estrangeira no 
currículo da educação básica.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 
Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.

Durante o discurso do Sr. Cícero Luce-
na, o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Lauro Antonio.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 
– Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a pre-
sença dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Escola da Cidade, de São Paulo, que estão aqui na 
galeria do Senado.

Convido agora o Senador Paulo Paim, conforme 
o Regimento, pelo tempo de 20 minutos.

Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin e, 
depois, o Senador Jorge Viana.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia dei-
xar de, no dia de hoje, falar sobre a capital de todos 
os gaúchos, que é a nossa querida Porto Alegre, que 
completa, nesta segunda-feira, 240 anos.

No dia 26 de março de 1772 nascia São Fran-
cisco do Porto dos Casais. Logo, depois alterada para 
Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.

Sr. Presidente, no início da década de 1820, vés-
pera da Independência do Brasil, ela ganha o status 
de cidade e desponta para o cenário nacional como 
uma das mais importantes.

Já como Porto alegre começa a receber imigran-
tes de todo o mundo: portugueses, alemães, italianos, 
espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses, 
enfim de todas as partes do mundo.

A capital dos pampas é um mosaico de faces, 
origens étnicas, religiosas e linguísticas. Hoje possui 
1,5 milhão de habitantes, uma cidade cosmopolita e 
multicultural, onde a troca de experiências contribui 
para o fortalecimento do reconhecimento político das 
diferenças.

Porto Alegre sempre foi assim: uma cidade de 
espírito democrático, de esquinas democráticas, onde 
os seus habitantes constroem a sua história e fazem 
os seus debates políticos.

Porto Alegre, do pôr-do-sol do Guaíba, da Usina 
do Gasômetro, do Brique da Redenção, dos domingos 
de Grenal, do Cruzeiro, do São José, da Feira do Livro, 
do Mercado Público. 

Porto Alegre do poeta Mário Quintana: 
Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo...
(E nem que fosse o meu corpo!)
Sinto uma dor infinita
Das ruas de Porto Alegre
Onde jamais passarei...
Há tanta esquina esquisita,
Tanta nuança de paredes,
Há tanta moça bonita
Nas ruas que não andei
(E há uma rua encantada
Que nem em sonhos sonhei...)
Quando eu for, um dia desses,
Poeira ou folha levada
No vento da madrugada,
Serei um pouco do nada
Invisível, delicioso
Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar,
Suave mistério amoroso,
Cidade de meu andar
(Deste já tão longo andar!)
E talvez de meu repouso...

Enfim, Porto Alegre de todos nós, de gaúchos, 
de brasileiros, de estrangeiros. 
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Confesso, Sr. Presidente, que um jornal da capital 
pediu-me para dizer uma referência de Porto Alegre, 
e eu falei, simplesmente, do mercado público, que é 
perto do cais do porto. Por quê? Porque, ali naquele 
mercado público, se encontra de tudo e todos: quem 
vem do interior, quem está na capital, quem vem co-
nhecer Porto Alegre. Ao mesmo tempo, naquela ca-
pital, em frente ao mercado público, foi onde fiz meus 
primeiros discursos, ainda como sindicalista. 

Lembro, aqui, de Brizola e por que não lembrar 
Mário Covas, de Ulysses Guimarães, de Lula, de Olívio 
Dutra? E eu falava ali em nome do movimento sindical 
gaúcho, porque eu presidia a Central Sindical Unitária, 
naquele tempo, porque não havia divisão das centrais. 
Só havia uma central, e eu era o presidente. E estavam 
todos ali do movimento sindical, e eu falava, nesses 
eventos, em nome do movimento. Ao lado de Simon, 
não tem como não lembrar Simon. 

Enfim, tenho uma grande lembrança, muito gos-
tosa, de minha adolescência, vinculada ao mercado 
público, onde todos se encontram, como eu dizia, 
independente da classe social. Ali se encontram os 
mais ricos, os mais pobres, os negros, os brancos, os 
índios. Enfim, ali, para mim, Porto Alegre se encontra 
de forma universal.

Vida longa a Porto Alegre: 240 anos!
Sr. Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, 

hoje, um outro companheiro do PT foi indicado para 
falar em nome de nosso Partido e sei que o fará com 
enorme competência, mas vou falar agora dos 90 anos 
do PCdoB, algo que escrevi, não falando apenas de 
onde surgiu, de onde veio, mas falando daquela forma 
como conheci o PCdoB.

Registro, aqui, os 90 anos do PCdoB. 
Ouve-se o grito do nosso povo, dos mais longín-

quos rincões de nossa Pátria. Os seus soluços, os seus 
gemidos e os seus clamores, com certeza, ecoavam por 
todas as partes, por todos os ares, por todos os céus. 

Vinham com as nuvens, com os ventos, no bico 
dos pássaros, o clamor da liberdade, da justiça e de 
uma política de igualdade. 

Vinham do bater das árvores nas florestas, das 
montanhas, dos rios e mares, dos desertos, dos ara-
dos parados, das mãos ásperas, da terra parindo um 
povo pisado, acorrentado, calado, ignorado, despreza-
do, vilipendiado na sua existência. 

Nos olhos arrancados em Palmares, no gosto 
amargo das lágrimas dos guaranis, nas cascatas de 
sangue em Canudos.

Lembro-me aqui de João Amazonas. Eu, Senado-
ra Vanessa Grazziotin, tive a alegria de me encontrar 
diversas vezes com João Amazonas lá no Rio Gran-
de. Também conversei inúmeras vezes com Prestes. 

Encontrei-me com ambos no Rio Grande, eu tive essa 
alegria – já que eu presidia a única central, era natural 
que, quando iam ao Rio Grande, solicitassem também 
uma conversa com aquele peão metalúrgico que presi-
dia a central. Encontrei ambos, ambos encantadores, 
e faço aqui uma homenagem a ambos.

Ao lembrar deles, lembro de Zumbi, lembro de 
Sepé Tiarajú, lembro de Tiradentes e de tantos outros 
heróis anônimos que lutaram, pelearam, tombaram e 
morreram, como é natural, mas sempre com o mesmo 
ideal: liberdade, igualdade e justiça.

Lima Barreto, o negro e sua pena inquieta, o 
romancista que ousou o que a vida lhe deu. Louco, 
louco, louco de sobriedade, de realidade, de sede de 
liberdade, de justiça, de humanidade, de igualdade.

Os donos do poder não aceitavam que este povo 
tivesse dignidade, que fosse feliz, que também tivesse 
um teto, um prato de comida, um trabalho, que tivesse o 
ar para respirar. E há a memória de tantas caminhadas, 
de tantas peleias, umas derrotadas, outras vitoriosas.

Somos alvos de além-mar, de outras terras, da 
cobiça estrangeira. Lembro aqui Londres, Berlim, Pa-
ris, Nova York, Wall Street, Ford, Amazônia, Madeira 
Mamoré, seringais, borracha.

E o grito do nosso povo era gritado, era falado, era 
cantado, no pampa, no sertão, no cerrado, na caatinga. 

O grito que vem do povo é sinal de revolução, vai 
até o coração, alcança a alma e navega nas veias de 
quem acredita em algo melhor.

Jorge Amado – Senadora Vanessa Grazziotin, 
vou conceder o aparte a V. Exª depois de concluir essa 
parte – em 1943, quando estava no exílio, por ser co-
munista, em Buenos Aires, escreveu O Cavaleiro da 
Esperança – Vida de Luís Carlos Prestes. 

Para uns, essa obra era ingênua, mas, para o 
autor, a ingenuidade, não representava um mal maior 
e, sim, a verdade e o sonho da liberdade. 

Perigoso é o cinismo que vem se transformando 
em hábito no País. Esse livro nasceu, no meu enten-
dimento, da obstinada crença no futuro desse grande 
homem, que jamais iremos esquecer: Jorge Amado. 
Ele escreveu que a falta de patriotismo, de caráter, de 
moralidade administrativa, o desprezo ao povo, a cra-
pulice política e literária atingia o seu máximo, como 
o máximo atingia o clamor popular, o seu grito de li-
berdade e o seu grito de revolta. 

Nesse mesmo momento, como uma resposta a 
tudo isso, ao desprezo e ao clamor, em 1922, é funda-
do, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista do Brasil. 

Minhas sinceras homenagens ao Partido Comu-
nista do Brasil, o PCdoB, que está completando 90 anos 
de luta e glória, sempre em defesa da nossa Pátria, da 
nossa gente, daquilo que considero ser o nosso hori-
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zonte: igualdade de oportunidade para todos, indepen-
dentemente de cor, credo, gênero e orientação sexual. 

Vida longa ao PCdoB!
Ouço com alegria a Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Muito 

obrigada, Senador Paim. Quero cumprimentá-lo pelo 
seu pronunciamento e, ao mesmo tempo, agradecer 
a V. Exª, não em meu nome, mas em nome de uma 
história toda. Tenho certeza, Senador Paim de que, se 
Luís Carlos Prestes, com quem infelizmente não tive 
a oportunidade de conviver ...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª é 
bem mais jovem do que eu. Por ser mais velho, tenho 
essas vantagens. 

A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Com 
João Amazonas eu convivi muito. Ele ia muito ao Ama-
zonas orientar o Partido, a direção, os militantes, na 
luta correta, na boa luta. Tenho certeza de que, se 
estivessem vivos, ambos, estariam orgulhosos de ver 
aquele peão, presidente de central sindical, operário, 
como Senador da República. Não apenas como um 
Senador, mas como um Senador vigilante, na defesa 
dos interesses e dos direitos das trabalhadoras e dos 
trabalhadores brasileiros. Tenho certeza absoluta de 
que eles teriam um imenso orgulho disso. E quero di-
zer também que, como V. Exª, reconheço que o papel 
não apenas que o Partido Comunista cumpriu, mas 
que cumpre até hoje. Teremos uma sessão logo mais 
e, como V. Exª, devo falar lá pelo final. É o Partido mais 
antigo em atividade ininterrupta no Brasil e que viveu a 
maior parte do seu período de existência sem o direito 
a um registro legal. Enfim, não houve luta neste País, 
nos últimos 90 anos, em que o Partido lá não estivesse, 
por várias gerações. Então, quero dizer que as pala-
vras de V. Exª orgulham muito todos os filiados, todos 
os militantes deste Partido, que procura ao lado de 
tantos outros, como o seu Partido dos Trabalhadores, 
a construção de um novo País, mas não só um País 
grande rico, mas de uma gente muito rica. É isto que 
a gente quer, que as pessoas vivam bem e possam 
ter para si a divisão da riqueza toda que é produzida. 
Muito obrigada, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço, 
Senadora Vanessa Grazziotin. Que o olhar seja efeti-
vamente para as pessoas.

Sr. Presidente, quero ainda aproveitar o meu tem-
po para falar um pouco da Comissão da Verdade. Com 
alegria, esta Casa, o Congresso, recebeu o Projeto nº 
7.376, encaminhado pelo Executivo em 20 de maio de 
2010, que cria a Comissão da Verdade.

O objetivo é esclarecer as violações dos direitos 
humanos praticadas durante a ditadura “a fim de efetivar 

o direito à memória e à verdade histórica e promover 
a verdadeira reconciliação nacional”.

É importante salientar aqui o trabalho belíssimo 
da Ministra Maria do Rosário, como também do nosso 
ex-Deputado Federal e assessor do Governo Dilma, 
o José Genuíno, que se empenharam muito na cons-
trução desse projeto. O José Genuíno, inclusive, falou 
comigo diversas vezes, como também falou o Ministro 
da Justiça. 

Tivemos vários debates sobre o assunto, inclusive 
em conjunto – e aqui falo mais uma vez do PCdoB – 
com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados, que, na época, era presidida 
pela Deputada Manoela D’Avila.

A criação da Comissão da Verdade recebeu apoio 
incondicional do Congresso Nacional e naturalmente 
das duas Comissões de Direitos Humanos.

O relator do projeto, na Câmara, foi o Deputado 
Edinho Araújo, que muito trabalhou para que o pro-
jeto fosse aprovado. Aqui no Senado, o relator foi o 
Senador Aloysio Nunes, que foi perseguido, foi preso 
político e, hoje, é Senador pelo PSDB, um brilhante 
Senador sem sombra de dúvida, e que relatou com 
muita competência.

Sr. Presidente, no dia 18 de novembro de 2011, 
a lei que cria a Comissão da Verdade foi sancionada 
pela Presidenta Dilma, que também foi perseguida, 
torturada durante a ditadura

É, sem dúvida, um momento histórico que ficará 
registrado na memória do nosso País.

Sr. Presidente, eu não sei se o tempo vai permi-
tir, mas vou trazer aqui uma entrevista bem recente 
que concedi à revista alemã Tópicos da Sociedade 
Brasil-Alemanha, em Bonn/Berlim. A entrevista tratou 
desse tema e eu acabei respondendo, de forma muita 
tranquila, e resolvi compartilhar com o povo brasileiro 
o que eu disse que penso em relação à Comissão da 
Verdade. Primeiro, resolvi compartilhar essa entrevista, 
porque muitas das perguntas que me foram feitas por 
esse jornalista alemão, na verdade, me são dirigidas 
ao gabinete quase que todos os meses e eu creio que 
esclarece a minha visão sobre a Comissão da Verdade. 

A primeira pergunta que me foi feita é por que a 
Comissão da Verdade, lei sancionada em novembro 
de 2011, e até agora não foi constituída: “Quais seriam 
os motivos da demora, ou seja, a não instalação ainda 
da Comissão da Verdade?” Respondi: “Vários motivos 
podem ser especulados para justificar a demora na 
instituição da Comissão da Verdade: 

Primeiro, como em tese ela terá prazo de dois 
anos após sua instituição para apresentar o relatório, 
controla-se a data de divulgação das conclusões no 
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ano eleitoral (2014). Abril, por exemplo, seria o mês 
provável da instalação dos trabalhos.

Segundo, esse tempo pode estar servindo de 
articulação para organizar as regras de como vai fun-
cionar efetivamente a Comissão. A Lei é uma coisa, o 
dia a dia é outra coisa. 

Terceiro, eu tenho minha visão que esclareci à 
revista e respondo agora. A escolha dos sete mem-
bros da Comissão não foi submetida a procedimento 
público, o que, para mim, não é bom porque não torna 
o processo claro e transparente, além de dificultar o 
processo decisório. Isso contraria o espírito da comis-
são e pode ser refém de crises, como a gerada recen-
temente pelos clubes militares.”

Eles pontuaram que, a partir de março, será cria-
da a Subcomissão Verdade e Justiça na Comissão de 
Direitos da Câmara, cuja função será assessorar no 
Legislativo a Comissão de Verdade do Executivo. E 
a pergunta foi: “O que a Subcomissão vai fazer se a 
Comissão da Verdade do Executivo não iniciar seus 
trabalhos até lá?”

Nesse primeiro momento, a Subcomissão pode 
atuar no processo de seleção de membros da Comis-
são, controlar os termos da regulamentação da Co-
missão, sugerir acordos institucionais que otimizem 
os trabalhos da Comissão e utilizar sua estrutura para 
gerar ela mesma o resgate da memória, que não é ex-
clusivo da Comissão aprovada por nós. 

A próxima pergunta veio com uma observação, 
dizendo que os críticos apontam como uma deficiên-
cia da Comissão da Verdade o fato de ela não poder 
levar a tribunal os violadores de direitos humanos do 
período em questão. 

E eles me perguntaram como eu vejo essa crítica. 
Eu expliquei que a função da Comissão não é de julgar 
nem de indenizar – aí é outro espaço. O papel de jul-
gar é do Judiciário e ele está apto a fazê-lo. Imaginar 
uma instância administrativa com poder de punir seria 
contra nossa tradição jurídica e democrática.

O Judiciário possui o dever de assim atuar pe-
las regras de Direito Internacional e pelo disposto na 
sentença da Guerrilha do Araguaia, da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos.

A Lei de Anistia não deveria ser impedimento 
para isso. Basta interpretá-la de acordo com o Direito 
Internacional, como muitos outros países já fizeram. 
Ou, em outros casos, a Lei de Anistia nem deveria ser 
considerada relevante, como é a situação dos crimes 
de desaparecimento forçado de pessoas, que são cri-
mes permanentes.

Portanto, eles são cometidos no dia de hoje se 
não houve a descoberta da verdade sobre o desa-
parecimento ou dos restos mortais do desaparecido.

Quanto à Comissão da Verdade, ela pode auxiliar 
na função punitiva do Judiciário, com dados, testemu-
nhos e provas, documentos.

Aliás, o art. 3o, V, da lei que a institui, determina 
que ela deve “colaborar com todas as instâncias do 
poder público para apuração de violação de direitos 
humanos”. Mais claro impossível.

A próxima pergunta foi por que o Brasil não se-
guiu os exemplos da Argentina, do Chile, Peru ou da 
África do Sul, que deram poderes mais amplos às suas 
comissões da verdade?

Argentina, Peru, Chile e África do Sul são exem-
plos distintos de Comissão de Verdade. A África do Sul 
versou sobre passado recente de segregação racial 
e criou sistema de troca da verdade pela anistia, em 
uma situação social de busca de reconciliação. Nós já 
temos a anistia, muitos desejam a punição dos autores 
de tortura e desaparecimento e o negacionismo militar 
demanda o resgate público da memória. Portanto, a 
necessidade é por outro modelo.

O Peru não estava circunscrito por uma lei de 
anistia. Ao contrário, desejava a punição de suas au-
toridades recentes, como Fujimori. Esse não é nosso 
caso, que trabalha com fatos de décadas atrás e que 
passou por um processo de democratização simbiótico 
e não de rompimento.

Já o Chile e a Argentina tiveram suas Comissões 
da Verdade com poderes mais limitados e, posterior-
mente, construíram outra realidade, pela posição do 
Legislativo e do próprio Judiciário. Entretanto, a nossa 
Comissão da Verdade tem alguns poderes herdados 
dessas comissões, sim, que são interessantes e des-
tacamos que devem ser explorados ao máximo, como 
o de nomear autores, fazer audiências públicas, de-
terminar perícias e diligências e colaborar com órgãos 
públicos para apuração dos crimes.

Ao me perguntarem o que a Comissão da Ver-
dade brasileira vai fazer então concretamente, e o que 
acontecerá com os resultados, eu respondi que a co-
missão tem o papel crucial de construir uma memó-
ria coletiva, para todos. Existem casos emblemáticos 
que precisam ser desvendados. Precisamos apurar o 
destino dos desaparecidos com afinco, dar voz pública 
às vítimas e a seus familiares, apurar a participação 
não só de militares, mas também de civis na manu-
tenção do aparelho repressivo. Sobre os resultados, 
vale acrescentar que o material irá para o projeto Me-
mórias Reveladas e, igualmente, deve ser remetido ao 
Ministério Público. 

Sr. Presidente, eles também quiseram saber se 
há algo que o Brasil poderia aprender da forma como 
a Alemanha revisou seu passado depois da Segunda 
Guerra e depois da reunificação em 1989. Eu disse 
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que não há dúvida de que podemos aprender muito 
com toda a história da humanidade e com a Alema-
nha, começando por destruir a negação: lá, a do ho-
locausto e, aqui, a da ditadura. Para isso, memoriais, 
monumentos, material didático, datas comemorativas, 
nomes de ruas, de praças, de pontes, deveriam ser 
repensados. A construção da memória na Alemanha 
é um exemplo a ser discutido.

Outra questão foi se a Comissão terá os recur-
sos necessários para avaliação. Eu entendo que sim. 
E vou sintetizar, devido ao meu tempo. Tenho certeza 
de que a Presidenta Dilma vai assegurar os recursos 
necessários para que a Comissão da Verdade cumpra 
o seu papel como manda a própria lei.

Muito já foi apurado pela Comissão da Anistia e 
pela de mortos e desaparecidos. Dificilmente, o nú-
mero de violações conhecido será ampliado de modo 
significativo.

Esse dado é importante: até dezembro de 2010, 
a Comissão de Anistia apreciou 59.163 pedidos, sendo 
65% (38.025) deles aprovados. Ainda restam aproxi-
madamente 15 mil pedidos a serem apreciados. A co-
missão de mortos e desaparecidos concluiu 475 casos.

A Comissão não deve ser medida pela desco-
berta de novos casos nem pela quantidade, mas por 
sua capacidade de desvendar casos emblemáticos; 
aclarar sistemas de repressão; apontar vínculos com 
outros países (como a Operação Condor); denunciar a 
participação de empresas e civis; nomear os autores. 
Eles ponderam que organizações de defesa dos direi-
tos humanos e parentes e sobreviventes da ditadura 
queriam que fosse considerado só o período de 1964 
a 1988, que teria deixado um saldo de 475 desapare-
cidos, 50 mil presos, 20 mil vítimas de tortura. 

E por que isso não foi feito? É claro que não há 
dúvida de que o ideal seria esse período. Mas eu en-
tendo que a Comissão da Verdade vai acabar, de for-
ma natural, se dedicando mais ao período de 1964 a 
1988, no meu entendimento. Outros tempos previstos...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... na nos-
sa legislação não são simbólicos, a fim de identificar 
a ditadura militar civil. A Lei da Anistia dispõe sobre o 
período de 1961 a 1979.

Enfim, Sr. Presidente, eu termino dizendo que 
a última questão que me foi feita – eu abreviei algu-
mas aqui –, é o que os brasileiros podem esperar do 
resultado do trabalho dessa comissão. Respondi que 
achei a pergunta muito apropriada, porque acredito 
que a Comissão da Verdade não deve ser feita pen-
sando somente nas vítimas, mas, sim, em todo o povo 
brasileiro. Como eu disse antes, a comissão tem um 

papel fundamental: o de construir uma memória cole-
tiva para todos. 

É preciso acabar com esse negacionismo sobre 
os crimes da ditadura. Devemos repensar os livros, 
inclusive da história, nesse aspecto. Temos que gerar 
a cultura da prática democrática e da paz, que não 
convive com a impunidade e com o esquecimento 
simplesmente de violações de crimes, seja de guerra 
ou de golpes militares, como foi o caso do Brasil e o 
atentado aos direitos humanos. 

Além disso, a comissão deve trabalhar para des-
vendar casos emblemáticos, como o de Rubens Paiva; 
apurar o destino dos desaparecidos com afinco; dar 
voz pública às vítimas e aos seus familiares; apurar a 
participação não só de militares, mas também de civis 
e de todos aqueles que, de uma forma ou outra, tortu-
raram a nossa gente. Por exemplo, a participação de 
empresas durante a ditadura militar, o que todos nós 
sabemos que também aconteceu.

Enfim, Sr. Presidente, fico feliz em saber que a 
Comissão da Verdade, aqui no Brasil, cumprirá o seu 
papel perante a história. 

Como eu só comentei, Sr. Presidente, queria 
que V. Exª considerasse na íntegra os meus pronun-
ciamentos. 

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a capital de todos os gaúchos, capital do 
Estado do Rio Grande do Sul - Porto Alegre -, está com-
pletando nesta segunda-feira, 240 anos de fundação. 

No dia 26 de março de 1772 nascia São Fran-
cisco do Porto dos Casais. Logo depois alterada para 
Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.

Com a chegada de 60 casais açorianos o aspecto 
do povoado começa a mudar e ter formas com o sur-
gimento de praças, ruas, sobrados, igrejas. 

No início da década de 1820, véspera da inde-
pendência do Brasil, ela ganha o status de cidade e 
desponta para o cenário nacional como uma das mais 
importantes.

Já como Porto alegre começa a receber imigran-
tes de todo o mundo: portugueses, alemães, italianos, 
espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses. 

A capital dos pampas é um mosaico de faces, 
origens étnicas, religiosas e linguísticas. Hoje possui 
1,5 milhão de habitantes uma cidade cosmopolita e 
multicultural, onde a troca de experiências contribui 
para o fortalecimento do reconhecimento político das 
diferenças.
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Porto Alegre sempre foi assim: uma cidade de 
espírito democrático, de esquinas democráticas, onde 
os seus habitantes constroem a sua história.

Porto Alegre do pôr do sol do Guaíba, da Usina 
do Gasômetro, do Brique da Redenção, dos domin-
gos de Grenal, da Feira do Livro, do Mercado Público, 
Porto alegre do poeta alegrentense Mário Quintana: 
Olho o mapa da cidade, como quem examinasse a 
anatomia de um corpo, e nem que fosse o meu corpo. 
Sinto uma dor infinita, das ruas de Porto Alegre, onde 
jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta 
nuança de paredes, Há tanta moça bonita, Nas ruas 
que não andei, e há uma rua encantada, que nem em 
olhos sonhei. Quando eu for, um dia desses, Poeira ou 
folha levada, o vento da madrugada, Serei um pouco 
do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar, 
pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, Cida-
de de meu andar. Deste já tão longo andar! E talvez 
de meu repouso...

Sr. Presidente, quando a imprensa gaúcha me 
perguntou sobre um ponto de referencia, falei do mer-
cado público, onde fiz meus primeiros comícios. 

Parabéns Porto Alegre, parabéns cidadãos de 
Porto Alegre, pelos 240 anos de fundação desta ma-
ravilhosa cidade, orgulho de todos nós. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ouvia-se o grito do nosso povo dos mais 
longínquos rincões da nossa pátria. Os seus soluços, 
os seus gemidos, os seus clamores ecoavam por todas 
as partes, por todos os ares, por todos os céus. Vinham 
com as nuvens, com os ventos, no bico dos pássaros.

Vinham do bater das árvores nas florestas, das 
montanhas, dos rios e mares, dos desertos, dos ara-
dos parados, das mãos ásperas, da terra parindo um 
povo pisado, acorrentado, calado, ignorado, despreza-
do, vilipendiado na sua existência.

Nos olhos arrancados em Palmares, no gosto 
amargo das lágrimas dos guaranis, nas cascatas de 
sangue em Canudos.

Povo heroico o nosso. 
Teimoso nos seus sonhos e esperanças. Zum-

bi, Sepé Tiarajú, Tiradentes, anônimos, sem eira nem 
beira no rastro dos séculos.

Lima Barreto, o negro e sua pena inquieta, o 
romancista, que ousou o que a vida lhe deu. Louco, 
louco. Louco de sobriedade, de realidade, de sede de 
liberdade, de justiça, de humanidade, de igualdade. 

Os donos do poder não aceitavam que este povo 
tivesse dignidade, que fossem felizes, que tivessem um 
teto, um prato de comida, um trabalho, que tenham ar 
para respirar, que tenham memória.

Somos alvos de além-mar, de outras terras, da 
cobiça estrangeira: Londres, Berlim, Paris, Nova Ior-
que... Wall Street, Ford, Amazônia, Madeira Mamoré, 
seringais, borracha. 

E o grito do nosso povo era gritado, era falado, 
era cantado, no pampa, no sertão, no serrado, na ca-
atinga. O grito que vem do povo é sinal de revolução, 
vai até o coração, alcança a alma e navega nas veias 
de quem acredita em algo melhor. 

Jorge Amado, em 1943, quando estava no exí-
lio, em Buenos Aires, escreveu “Vida de Luiz Carlos 
Prestes – O cavalheiro da esperança”. 

Para uns essa obra era ingênua. Mas para o 
autor a ingenuidade não representava um mal maior. 
Perigoso é o cinismo que vem se transformando em 
hábito no país. Este livro nasce de minha obstinada 
crença no futuro. 

E ele escreveu que a falta de patriotismo, de 
caráter, de moralidade administrativa, o desprezo ao 
povo, a crapulice política e literária atingia o seu má-
ximo, como o máximo atingia o clamor popular, o seu 
grito de revolta, e nesse mesmo momento, como uma 
resposta a tudo isso, ao desprezo e ao clamor, em 
1922, é fundado, no Rio de Janeiro, o Partido Comu-
nista do Brasil.

Sr. Presidente, minhas sinceras homenagens ao 
Partido Comunista do Brasil, que está completando 
90 anos de luta e glória sempre em defesa da nossa 
pátria, da nossa gente e por aquilo que eu acho que 
é o nosso horizonte: igualdade de oportunidade para 
todos, independentemente de cor, credo, gênero e 
orientação sexual. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, todos sabem que a Comissão de Direitos 
Humanos, da qual sou presidente, levou o tema Co-
missão da Verdade para ser debatido lá.

Na ocasião tivemos a presença da Ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Maria do Rosário.

Ela falou sobre o Projeto de Lei nº 7376/10, apre-
sentado pelo Executivo em 20 de maio de 2010, que 
criava a “Comissão da Verdade”, cujo objetivo era 
examinar e esclarecer as violações de direitos huma-
nos praticadas durante a ditadura, abre aspas “a fim 
de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 
promover a reconciliação nacional”.

É importante salientar que a ministra Maria do 
Rosário tem se empenhado muito para que a verda-
de seja apurada e a justiça seja feita. Tivemos vários 
debates sobre o assunto, inclusive em conjunto com a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câma-



08232 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

ra dos Deputados, presidida, à época, pela Deputada 
Manoela D’Avila.

A criação da Comissão da Verdade recebeu apoio 
incondicional da Comissão de Direitos Humanos do 
Senado Federal.

O relator do projeto na Câmara foi o Deputado 
Edinho Araujo que também empenhou-se muito na 
questão, tal como o relator no Senado, Senador Alui-
sio Nunes Ferreira. 

Pois bem, no dia 18 de novembro de 2011, a Lei 
que cria a Comissão da Verdade foi sancionada pela 
Presidenta Dilma.

É, sem dúvida, um momento histórico que ficará 
registrado na memória do Brasil.

Eu gostaria de entrar um pouco mais no tema 
Comissão da Verdade e, para isso, vou trazer aqui uma 
entrevista bem recente que concedi à revista Tópicos 
da Sociedade Brasil-Alemanha, em Bonn/Berlin.

Eu acho importante compartilhar essa entrevista, 
porque muitas das perguntas que me foram feitas, po-
dem estar sendo feitas pela população e, deste modo, 
os esclarecimentos colaboram.

Bem, a primeira pergunta que me foi feita é porque 
a Comissão da Verdade, Lei sancionada em novembro 
de 2011, até agora não foi constituída? Quais seriam 
os motivos da demora?

Vários motivos podem ser especulados para jus-
tificar a demora na instituição da Comissão da Ver-
dade. Primeiro, como em tese ela terá prazo de dois 
anos após sua instituição para apresentar o relatório, 
controla-se a data de divulgação das conclusões no 
ano eleitoral (2014). Abril, por exemplo, seria um mês 
provável para iniciar os trabalhos.

Segundo, esse tempo pode estar servindo de 
articulação para tecer regras de regulamentação da 
Comissão. 

Terceiro, a escolha dos 7 membros da Comissão 
não foi submetida a procedimento público, o que não 
torna o processo claro e democrático, além de dificul-
tar o processo decisório. Isso contraria o espírito da 
Comissão e pode ser refém de crises, como a gerada 
recentemente pelos clubes militares.

Então eles pontuaram que a partir de março será 
criada a Subcomissão Verdade e Justiça, um des-
membramento da Comissão dos Direitos Humanos da 
Câmara, cuja função será assessorar no Legislativo a 
Comissão da Verdade do Executivo. 

E a pergunta foi: O que a Subcomissão vai fazer 
se a CV do Executivo não iniciar seus trabalhos até lá?

Nesse primeiro momento, a Subcomissão 
pode atuar no processo de seleção de membros da 
Comissão,controlar os termos da regulamentação da 
Comissão, sugerir acordos institucionais que otimizem 

os trabalhos da Comissão e utilizar sua estrutura para 
gerar ela mesma o resgate da memória, que não é ex-
clusivo da Comissão.

A próxima pergunta veio com uma observação, 
dizendo que os críticos apontam como uma deficiên-
cia da Comissão da Verdade o fato de ela não poder 
levar a tribunal os violadores de direitos humanos do 
período em questão. E eles me perguntaram como eu 
vejo essa crítica?

Eu expliquei que a função da Comissão não é de 
julgar nem de indenizar. O papel de julgar é do Judici-
ário e ele está apto a fazê-lo. Imaginar uma instância 
administrativa com poder de punir seria contra nossa 
tradição jurídica democrática. O Judiciário possui o 
dever de assim atuar pelas regras de direito interna-
cional e pelo disposto na sentença da Guerrilha do 
Araguaia, da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos. A lei de anistia não deveria ser um impedimento 
para isso, basta interpretá-la de acordo com o direito 
internacional, como muitos outros países já fizeram. 
Ou, em outros casos, a lei de anistia nem deveria ser 
considerada relevante, como é a situação dos crimes 
de desaparecimento forçado de pessoas, que são cri-
mes permanentes. Portanto, eles são cometidos no 
dia de hoje, se não houve a descoberta da verdade 
sobre o desaparecimento ou dos restos mortais do 
desaparecido.

Quanto à Comissão da Verdade, ela pode auxiliar 
na função punitiva do Judiciário, com dados, testemu-
nhos e provas. Aliás, o art. 3º, V, da lei que a institui, 
determina que ela deve “colaborar com todas as ins-
tâncias do poder público para apuração de violação de 
direitos humanos”. Mais claro impossível. 

A próxima pergunta foi porque o Brasil não seguiu 
os exemplos da Argentina, do Chile, Peru ou da África 
do Sul, que deram poderes mais amplos às duas co-
missões da verdade? 

Argentina, Peru, Chile e África do Sul são exem-
plos distintos de Comissão de Verdade. A África do Sul 
versou sobre passado recente de segregação racial 
e criou sistema de troca da verdade pela anistia, em 
uma situação social de busca de reconciliação. Nós já 
temos a anistia, muitos desejam a punição dos autores 
de tortura e desaparecimento e o negacionismo militar 
demanda o resgate público da memória. Portanto, a 
necessidade é por outro modelo.

O Peru não estava circunscrito por uma lei de 
anistia; ao contrário, desejava a punição de suas au-
toridades recentes, como Fujimori. Esse não é nosso 
caso, que trabalha com fatos de décadas atrás e que 
passou por um processo de democratização simbiótico 
e não de rompimento.
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Já o Chile e a Argentina tiveram suas Comissões 
de Verdade com poderes mais limitados e, posterior-
mente, construíram outra realidade pela posição do 
legislativo e do judiciário.

Entretanto, a nossa Comissão da Verdade tem 
alguns poderes herdados dessas comissões sim, que 
são interessantes e devem ser explorados ao máximo, 
como o de nomear autores, fazer audiências públicas, 
determinar perícias e diligências e colaborar com ór-
gãos públicos para apuração dos crimes.

Ao me perguntarem o que a Comissão da Verda-
de brasileira vai fazer então, concretamente, e o que 
acontecerá com os resultados, eu disse que: 

A Comissão tem o papel crucial de construir uma 
memória coletiva, para todos. Existem casos emble-
máticos que precisam ser desvendados, precisamos 
apurar o destino dos desaparecidos com afinco, dar 
voz pública às vítimas e a seus familiares, apurar a 
participação não só de militares, mas também de civis 
na manutenção do aparelho repressivo.

Sobre os resultados, vale acrescentar que o ma-
terial irá para o projeto Memórias Reveladas e, igual-
mente, deve ser remetido ao Ministério Público.

Eles também quiseram saber se há algo que o 
Brasil poderia aprender da forma como a Alemanha 
revisou seu passado depois da Segunda Guerra e de-
pois da Reunificação em 1989? 

Eu disse que não há dúvida que podemos apren-
der muito com a Alemanha, a começar por destruir a 
negação: lá, a do holocausto e aqui a da ditadura. 

Para isso, memoriais, monumentos, material didá-
tico, datas comemorativas, nomes de ruas, de praças, 
de pontes, deveriam ser repensados. A construção da 
memória na Alemanha é um exemplo a ser seguido. 

Outra questão foi se a Comissão terá os recursos 
necessários para avaliar todos os casos de violação 
de direitos humanos de 1946 a 1988 e quantos casos 
se supõe que sejam? 

Muito já foi apurado pela Comissão da Anistia 
e pela de mortos e desparecidos. Dificilmente, o nú-
mero de violações conhecido será ampliado de modo 
significativo.

Até dezembro de 2010, a Comissão de Anistia 
apreciou 59.163 pedidos, sendo 65% (38.025) deles 
aprovados. Ainda restam aproximadamente 15 mil pe-
didos a serem apreciados. A Comissão de mortos e 
desaparecidos concluiu 475 casos.

A Comissão não deve ser medida pela descoberta 
de novos casos, mas por sua capacidade de desvendar 
casos emblemáticos, aclarar sistemas de repressão, 
apontar vínculos com outros países (como a operação 
condor), denunciar participação de empresas e civis, 
nomear autores, etc. 

Eles ponderaram que Organizações de defesa 
dos direitos humanos e parentes de/e sobreviventes 
da ditatura militar queriam que fosse considerado só 
o período de 1964 a 1988, que teria deixado um sal-
do de 475 desaparecidos, 50 mil presos e 20 mil ví-
timas de tortura e perguntaram por que não foi feita 
esta restrição? 

É claro que não há dúvida que o ideal seria que 
a Comissão estivesse reduzida formalmente aos anos 
de 1964 a 1988, o que na realidade esperamos que 
isso ocorra na prática.

Outros tempos previstos na nossa legislação não 
são simbólicos, a fim de identificar a ditadura militar/
civil. A lei de anistia dispõe sobre período de 1961 a 
1979, a Comissão de mortos e desaparecidos de 1961 
a 1988 e o regime de anistiado político de 1946 a 1988.

Justamente esse último período foi o retido, a 
nosso ver impropriamente, pois o objetivo é outro.

A dificuldade de assumirmos claramente o perí-
odo da ditadura militar como um espaço específico de 
violação institucional e de direitos humanos é evidente. 

Esperamos, contudo, que a Comissão da Verdade 
não titubeie quanto a isso e se concentre no período 
de 1964 a 1988 durante seus trabalhos. 

Sr. Presidente, a última questão que me foi feita 
é o que as vítimas - e o que os brasileiros - podem 
esperar como resultado dos trabalhos da Comissão?

Achei a pergunta muito apropriada porque acre-
dito que a Comissão da Verdade não deve ser feita 
pensando somente nas vítimas, mas em todos brasi-
leiros. Como eu disse antes, a Comissão tem o papel 
crucial de construir uma memória coletiva, para todos. 

É preciso acabar com esse negacionismo militar 
sobre os crimes da ditadura. Devemos repensar os li-
vros de história nesse aspecto. 

E gerar a cultura da prática democrática e da 
paz, que não convive com a impunidade e com o es-
quecimento de violações graves de direitos humanos 
cometidas. 

Além disso, a Comissão deve trabalhar para des-
vendar casos emblemáticos, como o de Rubens Pai-
va e, repito, apurar o destino dos desaparecidos com 
afinco, dar voz pública às vítimas e a seus familiares, 
apurar a participação não só de militares, mas tam-
bém de civis na manutenção do aparelho repressivo. 
Por exemplo, a participação de empresas durante a 
ditadura deve ser revelada. 

Por fim, precisamos produzir documentos que 
sirvam para a reparação às vítimas, à justiça em sen-
tido amplo e à consciência coletiva.

Srªs e Srs. Senadores, eu fiquei muito feliz com 
a oportunidade de responder questões que, como eu 
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disse antes, devem passar também pela mente dos 
brasileiros.

Essa foi sempre a intenção da CDH também, man-
ter suas portas sempre abertas para debater questões 
que possam contribuir para a construção de um País 
mais justo, mais transparente e mais amadurecido. 

Um país cuja memória não teme o enfrentamento 
de suas dores, de seus momentos mais obscuros; pelo 
contrário, sua memória fortalece a convicção de que, 
ao abrirmos nossos corações para a verdade, estamos 
prontos para construir um novo caminho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) – 

Senador Paim, seus pronunciamentos serão publicados 
na íntegra. Quero aproveitar o momento para parabe-
nizar V. Exª por se lembrar, hoje, dia 26 de março, dos 
240 anos de Porto Alegre, uma cidade maravilhosa, 
que adoro, e também dos 90 anos do PSDB.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 

– Do PCdoB.
Então, parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns 

à Senadora Vanessa Grazziotin!
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) – 

Está certo. Mas V. Exª se lembrou dessa data.
Quero convidar a Senadora Vanessa a fazer seu 

pronunciamento, por 20 minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Lauro Antonio.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companhei-
ros e companheiras, infelizmente, acabo de receber 
uma notícia que está em vários blogs, que já está na 
Internet: a Folha.com dá conta de que um homem de 
33 anos de idade teria morrido na madrugada desse 
domingo, dia 25, em Florianópolis, após ter sido imobi-
lizado por um choque elétrico que teria partido de uma 
pistola modelo Taser utilizada por um policial militar. A 
matéria diz que o caso teria acontecido no bairro In-
gleses, região norte da capital catarinense.

Segundo a Polícia Militar, policiais de uma guar-
nição próxima foram até o apartamento do homem, 
por volta de 2h30 da madrugada, para atender a uma 
ocorrência de violência doméstica. O homem foi identi-
ficado como Carlos Barbosa Meldola, gerente de uma 
empresa de transportes. Ainda segundo a matéria, 
a Polícia Militar afirma que foi chamada pela mulher 
de Meldola, uma administradora de empresas de 31 
anos. Na ocorrência, a Polícia Militar registrou que a 
mulher relatou que o marido estava descontrolado, 
destruindo o apartamento e sofrendo de alucinações, 

após ter consumido grande quantidade de cocaína no 
último sábado.

A Polícia afirma que o Taser foi disparado por um 
policial militar, quando o homem ameaçou se jogar 
pela janela do apartamento, que fica no terceiro andar. 
“A arma foi disparada numa tentativa de salvar a vida 
dele”, disse o Tenente-Coronel Fernando da Silva Ca-
jueiro, responsável pela comunicação social da Polícia 
Militar do Estado de Santa Catarina.

Após o disparo de carga, que pode ter chegado 
a 50 mil volts, Meldola se escorou na parede, e os po-
liciais perceberam que ele aparentava não apresen-
tar sinais vitais. Segundo a Polícia Militar, os policiais 
tentaram reanimar o homem, mas, logo, perceberam 
que ele estava morto. Ainda segundo a Polícia Militar, 
o inquérito policial vai ser aberto para investigar o caso.

Ora, Sr. Presidente, o Brasil inteiro e, acredito, 
boa parte do mundo tomaram conhecimento da notícia 
da morte de um jovem brasileiro que morava na Aus-
trália. O jovem estava temporariamente na Austrália, 
com visto, de forma legal, visitando parentes, familiares. 
Era um jovem de 21 anos de idade chamado Roberto 
Laudísio Curti. Esse garoto foi morto, no último dia 18 
deste mês, também em decorrência de um disparo de 
um aparelho que promove choques elétricos para para-
lisar as pessoas. Esse aparelho é mais conhecido, no 
Brasil e no mundo inteiro, como Taser. Taser é o nome 
da fabricante desse aparelho que promove descargas 
elétricas, choques, e que paralisa pessoas.

A primeira versão que chegou ao Brasil foi a de 
que Roberto, um garoto de 21 anos de idade, teria sido 
perseguido pela polícia australiana, que disparou vá-
rios – não apenas um ou dois – tiros com descargas 
elétricas porque ele teria, minutos antes, roubado um 
pacote de biscoitos de um pequeno mercado. Essa 
notícia veio a ser desmentida posteriormente, já que 
disseram que não era a mesma pessoa, que não foi 
Roberto que teria promovido essa ação. Esse fato, 
repito, ocorreu no dia 28, e, agora, chegou-nos a no-
tícia de que um senhor de 33 anos de idade também 
teria falecido, em Santa Catarina, pelas mãos de um 
policial militar, também em decorrência de um disparo 
de choque elétrico.

A empresa que fabrica o Taser – o Taser utilizado 
no Brasil é o M26 – disse que o modelo utilizado no 
Brasil e em várias partes do mundo não é um modelo 
cujos choques, cujos disparos, sejam letais. Entretan-
to, Sr. Presidente, a notícia é a de que, somente nos 
Estados Unidos, entre os anos de 2001 a 2008, houve 
mais de 330 mortes em decorrência desses disparos.

Por conta do avanço da utilização do Taser por 
parte das Polícias em nosso País, principalmente a 
Polícia Civil e parte da Polícia Militar, e dos agentes 
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de trânsito, apresentei um projeto de lei que foi lido 
pela Mesa no dia 14.

Veja V. Exª que tristeza, porque, no dia 18, veio 
a notícia da morte, ocorreu a morte do Roberto, um 
brasileiro de 21 anos, na Austrália. E, no dia 14, qua-
tro dias antes, eu havia apresentado o projeto de lei 
número... Estou sem o número aqui, mas é cento e 
cinquenta e pouco, Sr. Presidente. O projeto de lei foi 
apresentado e protocolado na Casa no dia 14.

É um projeto de lei muito simples, que modifica 
o art. 15, ou seja, introduz o art. 15-A à Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003. Acrescento que esse art. 
15-A, de acordo com o projeto que apresentei ao Sena-
do no dia 14, antes da morte ocorrida do brasileiro na 
Austrália, criminaliza o uso da arma de eletrochoque. 

Criminaliza, Sr. Presidente, porque, por mais que 
a empresa, que também tem o nome Taser – e por 
isso esse aparelho é denominado Taser – diga que 
se trata de um aparelho inofensivo, que não provoca 
morte, já relatei que foram mais de 330 mil mortes em 
sete anos somente nos Estados Unidos, e, no Brasil, 
tem sido preocupante o avanço do uso desse produ-
to. Nós temos notícia de que esse produto é vendido 
pela Internet, por sites. Não há nenhuma previsão de 
criminalização por conta da utilização dessa arma. 

Então, é por conta disso que apresentei o pro-
jeto e espero que as comissões da Casa possam dar 
caráter de urgência a ele. O projeto se encontra na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Eu recebo aqui o socorro: nº 51. Muito obrigada. 
Projeto de Lei nº 51, de 2012, de minha autoria, pro-
tocolado no dia 14 deste mês de março. 

Espero, Sr. Presidente, que, da Comissão de 
Constituição e Justiça, sendo aprovado, ele vá para a 
Câmara, e que nós possamos aprová-lo imediatamente, 
porque o Brasil precisa dar mais atenção à utilização 
dessa que nós podemos considerar arma, porque é 
efetivamente uma arma. Diz o fabricante que não é 
letal, mas os dados mostram que é, sim, letal.

Veja, Sr. Presidente, que coincidências que con-
sidero até tristes: primeiro, apresentei um projeto no 
dia 14, e, no dia 18, morre alguém. Estava prepara-
da para subir à tribuna para falar exatamente do meu 
projeto de lei, quando fui alertada pelo meu gabinete, 
pela minha assessoria sobre essa notícia, que havia 
saído há poucos instantes na Internet. Essa notícia 
dava conta da morte de um homem chamado Carlos 
Barbosa Meldola, na madrugada do domingo, na ci-
dade de Florianópolis, no bairro Ingleses. 

O assunto é extremamente delicado, e é bom que 
a sociedade brasileira saiba que, mesmo antes dessas 
notícias, nós estávamos preocupados com a questão. 
O Senado tem um servidor que estuda muito esse as-

sunto, e foi a pessoa que me sugeriu a apresentação 
desse projeto de lei, mostrando dados, estatísticas, 
números, e nós os apresentamos no último dia 14.

Então, quero, daqui, fazer um apelo ao Senador 
Eunício Oliveira, que preside a Comissão de Consti-
tuição e Justiça, para que possa contribuir no sentido 
de dar agilidade à tramitação do projeto no Senado, 
para que ele possa chegar à Câmara e lá ser votado 
rapidamente, a fim de que a Presidência da República 
analise e promova um controle maior sobre a utilização 
desses aparelhos no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 
– Senadora, pode contar com o nosso apoio e o dos 
nossos colegas. Vamos trabalhar firme nesse Projeto 
de nº 51 da Comissão de Constituição e Justiça, por-
que, realmente, é um absurdo o que aconteceu. Está 
aí, aberto. Podem surgir outros casos como esse, e 
não sabemos nem o volume disso. Vamos, no menor 
tempo, procurar agilizar a matéria. E pode contar com 
a minha pessoa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senador Lauro, primeiro, agradeço a V. Exª. 

O mais grave, Senador Lauro, é que tudo indica 
que não apenas essas duas mortes, tanto a do Rober-
to Laudisio, de 21 anos, na Austrália, como a do outro 
senhor morto em Florianópolis, na última madrugada, 
o Sr. Carlos Barbosa Meldola, ocorreram por uma ação 
policial. Quantas outras ações que não são ações po-
liciais devem ocorrer com esse aparelho, e nós não 
temos o devido conhecimento, porque a estatística 
não as registra devidamente? 

Então, é preciso, sim, urgentemente, que possa-
mos regulamentar e criminalizar o uso incorreto dessa 
arma, desse aparelho, que dizem os fabricantes não 
ser letal, mas a história tem mostrado números, uma 
estatística que aponta exatamente o contrário.

Mas gostaria, antes de finalizar, lembrar que, logo 
mais, às 17 horas, iniciaremos a Sessão Solene, nes-
te Plenário, em homenagem aos 90 anos do Partido 
Comunista do Brasil, e o Presidente do nosso Partido, 
Renato Rabelo, já se encontra na Casa. Eu me juntarei 
a ele e ao Presidente José Sarney, para que possa-
mos, em seguida, dar início à sessão. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de re-
gistrar que, no último final de semana, entre os dias 
22 e 24 do mês de março, aconteceu a terceira edição 
do Fórum Mundial de Sustentabilidade, na cidade de 
Manaus, reunindo líderes ambientais do mundo inteiro. 

É um fórum mundial organizado pela Lide, organi-
zação dirigida pelo Sr. João Dória, que também conta 
com a participação, na organização, da Rede Calde-
raro de Comunicação, importante empresa de comu-
nicação do nosso Estado, que tem à frente Dona Rita 
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Calderaro e a Srª Cristina Calderaro. É um fórum que 
já marcou presença no calendário mundial de deba-
tes acerca do meio ambiente, um debate importante, 
que contou com líderes nacionais e estrangeiros que 
lá estiveram e com o apoio fundamental do Governo 
do Estado do Amazonas. 

O Governador Omar tem sido muito sensível e 
apoiado muito esses debates, porque, mais do que 
ninguém, sabe ele, como sabemos nós, os Parlamen-
tares, da importância não só do debates, mas de fazer 
com que esses debates sejam traduzidos em ações 
reais, vivas e concretas, em benefício da população, 
porque, quando falamos em desenvolvimento susten-
tável, estamos falando em preservação ambiental e em 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Amazônia é um bioma fundamental e impres-
cindível para o Planeta. Somos responsáveis pelo 
equilíbrio e pelo regime de chuvas em boa parte do 
Planeta. Para que a proteção do meio ambiente seja 
efetiva em nossa região, ela tem que vir casada com 
a possibilidade do desenvolvimento dos quase apro-
ximadamente 25 milhões de brasileiras e brasileiros, 
amazônidas que lá vivem.

Então, mais do que ninguém, queremos que me-
didas sejam cada vez mais adotadas no sentido de 
permitir que usemos a floresta de forma inteligente, 
sem que a mata seja devastada, sem que as árvores 
sejam derrubadas. Isso é possível? É. Entretanto, exi-
ge um grau de investimento pesado em ciência, tec-
nologia, desenvolvimento, inovação e infraestrutura 
inteligente, para que possamos promover todo esse 
desenvolvimento.

Então, quero fazer esse registro e, ao mesmo 
tempo, cumprimentar Cristina Calderaro e João Dó-
ria pela realização de mais um evento tão importante 
para o nosso Estado, para a nossa região e para o 
mundo inteiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 

– Quero convidar...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 

– Pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Peço a palavra a V. Exª pela ordem para registrar que 
estou encaminhando à Mesa requerimento de pesar 
pelo falecimento desse que é um dos maiores humo-
ristas de todos os tempos em nosso Brasil, criou inú-
meros personagens, demonstrando a sua sensibilida-
de com a vida do povo e o seu cotidiano. São figuras 

extraordinárias que vão ficar para sempre marcadas 
na história do Brasil. 

Então, em sua homenagem, nós que somos ali 
da sua terra, do Ceará, queríamos encaminhar um 
requerimento de pesar, encaminhado também à sua 
família, à sua esposa, a seus filhos, que, com certe-
za, eles têm aqui, no Senado da República, entre os 
Senadores de todos os Estados, o maior carinho, a 
maior admiração. Então, este requerimento estamos 
encaminhando à Mesa para que possamos deliberar 
sobre ele em homenagem a esse genial brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 
– Sou solidário e quero parabenizar também e agra-
decer. Muito boa lembrança: Chico Anysio realmente 
foi um homem que deixou saudade.

Quero convidar o Senador Jorge Viana para pro-
ferir suas palavras.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Colegas Senadoras e Senadores, venho à tribu-
na desta Casa para relatar uma viagem que fiz a meu 
Estado do Acre, neste final de semana, onde tive a 
oportunidade de estar com o Prefeito Raimundo An-
gelim, Prefeito de Rio Branco, com o Governador Tião 
Viana e também com representantes dos movimentos 
de bairro, movimentos sociais de Rio Branco, especi-
ficamente tendo em vista o desafio que temos todos 
de trabalhar a reconstrução da cidade de Rio Branco 
na parte que foi atingida pela grande cheia.

Queria dizer que, neste momento em que o rio 
Acre voltou a seu leito normal, em que as águas já 
baixaram, em que o risco de uma nova inundação já 
passou e em que todas as famílias desabrigadas já vol-
taram para suas casas, quero parabenizar o governo 
do Estado, a Prefeitura de Rio Branco e a Prefeitura 
de Brasiléia. Estou-me referindo a dois Municípios que 
foram fortemente atingidos por essa grande cheia. Eles 
desenvolveram um plano de acolhimento das famílias e 
de limpeza dos bairros que merece o registro e o elogio. 
É claro que nós temos uma experiência acumulada. 
O Prefeito Raimundo Angelim está no seu oitavo ano 
à frente da Prefeitura de Rio Branco, sempre foi uma 
pessoa muito cuidadosa, sempre deu muita atenção 
às populações mais necessitadas e também é muito 
organizado. 

Mas o nível de organização e de atenção não faz 
desaparecer os gravíssimos problemas que as famílias 
viveram. Quando elas voltaram para casa, elas encon-
traram uma realidade triste, a de terem visto seus bens 
destruídos, uma vida afetada na sua parte material. E, 
nesse momento, ao invés de nos distanciarmos dessas 
famílias, temos de nos aproximarmos delas.
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Fiz três reuniões, depois de ter conversado com 
o Raimundo Angelim e com o Governador Tião Viana. 
Uma reunião no bairro Taquari, que é um dos bairros 
mais afetados quando há transbordamento do rio Acre. 
Fui lá à casa do presidente da Associação dos Mora-
dores do Taquari, o Salim, com sua esposa, sua filha, 
ele nos acolheu. Fizemos uma reunião com outras li-
deranças importantes, como o Justino, que é diretor da 
Escola Elias Mansur, no bairro Taquari; também com o 
Sr. Amarílio, que é um bom e velho amigo que tenho; 
o Pastor Elias, que falou palavras tão importantes; e 
o Chico Monitor, que foi o primeiro presidente da As-
sociação dos Moradores do Taquari. Outras pessoas 
estavam envolvidas na reunião.

E lá eu propunha uma discussão com minha equi-
pe que atua no meu escritório de Rio Branco para en-
contrarmos um meio de fazermos uma mediação entre 
as necessidades da comunidade e as possibilidades 
e o desejo de ajuda que o Governador Tião Viana e o 
Prefeito Raimundo Angelim têm demonstrado.

Depois, fiz uma reunião no Bairro Seis de Agos-
to, um bairro que é símbolo dessa luta nossa por um 
equilíbrio maior entre a ocupação urbana e a força da 
natureza, que tem que ser respeitada, com as cheias 
do rio, por exemplo. E lá, no Bairro Seis de Agosto, tive 
a honra de estar na casa da Dona Maria da Luz, filha 
da Dona Madalena, que tem relação com minha família 
há muito tempo. Lá tivemos a presença de figuras em-
blemáticas, como a professora Guajarina Margarido, 
que não vai a qualquer reunião, mas estava presente 
na minha reunião. Lá, tomando um café, tomando um 
suco de cajá, tivemos a presença do Oliveira, do Jamil, 
que é comerciante. O Sérgio Roberto, presidente da 
Associação de Moradores do Bairro Seis de Agosto, 
foi um dos que organizou, com a minha equipe de Rio 
Branco, essa reunião.

Tivemos também os diretores da Escola Rober-
to Sanches Mubarac. Tratou-se de uma reunião muito 
promissora, todos voltados ao propósito de tomarmos 
algumas atitudes para que o sofrimento, numa eventual 
nova cheia, não seja igual ao dessa cheia, que atingiu 
tantas famílias. É claro que não dá para querer mudar 
a cidade de lugar. Nem é necessário. Cheias eventu-
ais, sazonais há em toda parte do mundo, mas nós 
não podemos aceitar que uma situação que leve as 
pessoas a viverem em áreas de risco se perpetue. Daí 
o propósito do meu mandato de querer ajudar, como 
ex-prefeito, como ex-governador, a diminuir eventuais 
sofrimentos futuros.

Vale registrar o apoio que nós tivemos do Governo 
da Presidente Dilma, a eficiente ação do Governador 
Tião Viana e do Prefeito Angelim, que, de maneira or-

ganizada, com a solidariedade da população, minimi-
zou, no que pôde, o sofrimento das famílias.

Por fim, fizemos uma reunião no terminal da 
Cadeia Velha, no bairro da Cadeia Velha, na casa do 
Gibinha, presidente da Associação da Cadeia Velha. 
Lá também estava presente o presidente da Associa-
ção da Baixada da Habitasa, o João Paulo. Tivemos o 
Pedro Serato, que é um antigo militante do movimen-
to social de Rio Branco; a professora Nilva Souza é 
uma pessoa muito interessante e dedicada, que está 
sempre junto. Lideranças religiosas estavam presen-
tes, e o Vereador Elias Campos. Lá também tratamos 
de como nós podemos fazer para que haja uma rea-
locação de famílias que estão em áreas de risco, que 
possam morar próximo ao bairro onde tenham uma 
história de vida, uma tradição toda de amizade. E que 
possamos ter um legado, depois dessa cheia, diferente 
do legado das outras. 

Nós tivemos duas grandes cheias em Rio Bran-
co: uma em 1997, a outra em 1988. O legado que fi-
cou dessas duas cheias foi: desvio de donativos, má 
condução do drama das famílias e políticos que se 
aproveitaram do sofrimento de milhares de famílias.

Nesse caso agora no Acre, não. Foi tratado com 
muita responsabilidade. E eu penso que o legado que 
vai ficar é bastante diferente. Nós vamos ter mais sa-
neamento básico, nós vamos ter melhor urbanização, 
vamos iniciar um processo de transferência das unida-
des de saúde e das escolas das áreas que são mais 
susceptíveis às cheias.

Ao mesmo tempo, devemos ter um processo de 
monitoramento climático ao longo da bacia do rio Acre, 
com que meu mandato está envolvido diretamente. 
Eu estive na ANA (Agência Nacional de Águas), jun-
to com o Governo do Estado, através do Secretário 
do Meio Ambiente, Edgar. Os equipamentos já estão 
em Rio Branco. Ao longo de toda a bacia do rio Acre, 
vamos usar os recursos de que o conhecimento e a 
tecnologia dispõem, para termos um monitoramento 
permanente no rio Acre, com várias estações, desde 
Assis Brasil até Boca do Acre, no Amazonas, para que 
a população possa ser avisada com antecedência e 
as medidas preventivas possam ser adotadas e não 
tenhamos que contabilizar os danos materiais. Assim, 
poderemos evitar a perda de vidas humanas.

Então, eu queria fazer esse relato e, por fim, dizer 
que está aqui, em minhas mãos, o projeto apresenta-
do pelo Prefeito Raimundo Angelim. Eu fiz questão de 
receber o projeto na prefeitura. É um projeto que soma 
R$18.617.197,00, que prevê um programa de recons-
trução da estrutura física necessária nos bairros. É um 
programa que está baseado na reconstrução das es-
cadarias ao longo do rio Acre, assim como das pontes 
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e passarelas. Isso abrange o bairro da Cidade Nova, o 
bairro do Quinze, o bairro da Base, o Aeroporto Velho, 
o Taquari, o bairro Santa Inês, o bairro Belo Jardim, 
o bairro Ayrton Sena, o bairro Jardim Tropical, o beco 
da José Thomás, o bairro da Cadeia Velha, vizinho do 
bairro onde minha família vive e que foi afetado forte-
mente, um bairro tropical, como já disse antes, e tam-
bém um programa de habitação.

Com isso, o Prefeito Angelim, de maneira muito 
honesta, correta, decente, apresentou um plano que 
visa reconstruir o que foi danificado pela grande cheia. 
O meu mandato se soma a essa proposta, que é da 
cidade de Rio Branco. Foi decretada calamidade pú-
blica, e é muito importante que o Ministério da Integra-
ção, de maneira prioritária, possa apreciar e ajudar o 
Prefeito Raimundo Angelim. Foi feito um socorro para 
assistência tanto ao Governo do Estado como à Prefei-
tura de Rio Branco, e agora às Prefeituras de Brasiléia 
e de Sena, mas é muito importante que comecemos 
agora a reconstrução daquilo que foi danificado por 
essa grande cheia.

Dessa maneira, tiramos as lições necessárias de 
que quem vive às margens de um rio tem que respeitar 
a força da natureza, tem que buscar o equilíbrio entre 
ocupação urbana e, ao mesmo tempo, as intempéries 
que vêm da natureza.

Então, Sr. Presidente, eram essas as observações 
que eu queria fazer da tribuna do Senado.

Por fim, aproveitando, inclusive, a presença de 
um querido companheiro, Pedro Taques, com que 
pude falar por telefone hoje cedo, venho à tribuna do 
Senado dizer que lamento que a situação que envol-
ve o Senador Demóstenes Torres esteja se agravando 
pelo noticiário, por enquanto, obviamente, porque isso 
decorre de investigações e processo, e eu sou um dos 
44 Senadores que o apartearam aqui. Desde o pri-
meiro momento em que surgiram notícias envolvendo 
o Senador Demóstenes, eu falei, na minha bancada, 
comentei com meus colegas que nós não deveríamos 
dar um tratamento ao Senador Demóstenes como o 
que nós – de certa maneira, eu me sinto assim –, do 
PT, da base do Governo, recebíamos ao longo de anos, 
até quando eu não estava aqui, independentemente 
de serem situações absolutamente diferentes.

Não acho que seja adequado para o País nós 
seguirmos nesse clima onde há um questionamento 
sobre uma atitude, sobre uma pessoa, e imediatamente 
esse questionamento vira julgamento e vira condena-
ção. Nós estamos misturando muito as coisas no nosso 
País. Em vez de deixarmos o Ministério Público atuar, 
a Justiça se posicionar, não: já há um pré-julgamento 
a partir de uma notícia que sai no noticiário. Assim de-
fendi no caso que envolve o Senador Demóstenes, uma 

pessoa respeitada, uma pessoa que tem a admiração 
de parcelas importantes do nosso País e desta Casa. 
Fiz o mesmo posicionamento que sempre tenho tido 
na minha vida, de cautela, de respeito.

Fui um dos que apartearam o Senador Demóste-
nes e falei a ele que achava importante a manifestação 
dele de que, por conta das atitudes que ele tem tomado 
nesta Casa, ele era merecedor do nosso respeito. Mas, 
de lá para cá, do dia 6 de março para cá, a situação 
tem se agravado fortemente. É lamentável, porque o 
Senador Demóstenes é uma pessoa que conquistou o 
respeito de uma parcela muito grande do nosso País, 
por sua atuação parlamentar, pela maneira contundente 
como se posiciona nesta Casa e na sua vida pública. 
Mas agora ele está sendo questionado, o noticiário da 
imprensa agrava a situação do Senador Demóstenes 
a cada dia... Eu vi o próprio Presidente do seu Partido 
se posicionando, o Senador José Agripino, e eu, como 
um dos que o apartearam aqui – ele não está aqui na 
Casa, pelo que eu saiba –, queria aqui, da tribuna do 
Senado, sem nenhum prejulgamento, com toda a tran-
quilidade que acho que o Senado tem que ter, porque 
é um colega nosso que está sendo questionado... 

Particularmente, não estou arrependido pela mi-
nha posição, porque eu pratico algo que falo aqui da 
tribuna: eu prefiro sofrer uma injustiça a cometer uma 
injustiça.

Daqui da tribuna deste plenário, posicionei-me 
dando um voto de confiança ao Senador Demóstenes 
e venho solicitar que ele volte à tribuna em respeito 
não à minha pessoa, mas em respeito aos brasileiros 
que o admiram, em respeito à opinião pública nacio-
nal e em respeito a este Plenário. Que ele possa, o 
quanto antes, quem sabe amanhã ou depois, voltar 
à tribuna e posicionar-se sobre os novos fatos. Acho 
isso importante, porque, se ele tomar essa atitude, nós 
vamos aqui, publicamente, como ele sempre propôs, 
debater esse problema que ele enfrenta e que é de 
interesse nacional, porque nós que ocupamos man-
datos temos que dar satisfação sobre nossas vidas e 
podemos fazer isso de maneira absolutamente ade-
quada a esse espaço.

O Senador Demóstenes é talvez o Senador que 
mais bem tem usado a tribuna ao longo de tantos 
anos de vida pública. E, neste momento em que sua 
vida pública é questionada, acho que ele precisa vir à 
tribuna do Senado e, em respeito a esta Casa e aos 
colegas, posicionar-se sobre os novos fatos. Eu fica-
ria bastante confortável de ouvi-lo, porque penso que 
há, neste momento, uma apreensão muito grande no 
Senado sobre o que está acontecendo com um dos 
Senadores mais atuantes desta Casa.
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É com satisfação que ouço o aparte do Senador 
Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Con-
cordo inteiramente com V. Exª, Senador Jorge. Eu não 
vou alongar-me no meu aparte, porque eu quero me 
inscrever. Peço, Sr. Presidente, para usar a tribuna e 
falar sobre este caso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, meu querido companheiro. V. Exª também é 
um Senador novato aqui, como eu, mas traz consigo 
uma vida absolutamente comprometida com a busca 
de justiça, com o combate ao malfeito, Senador Pe-
dro Taques.

Eu tenho responsabilidades, porque fui prefeito e 
governador, e, quando já ocupamos algumas funções 
públicas, chegamos aqui com um fardo maior nas cos-
tas. Mas eu posso afirmar, olhando para V. Exª, que a 
sua responsabilidade talvez seja ainda maior do que 
a minha, por ter a sua vida inteira dedicada a procurar 
combater a ilegalidade, a injustiça, correndo risco de 
vida, como V. Exª sempre correu, e nunca tendo medo. 
Então, essa responsabilidade que nós assumimos 
quando chegamos aqui tem que estar nos conduzindo.

Ouço, com satisfação, o aparte da Senadora 
Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Jorge Viana, eu o acompanhei pelo rádio, porque 
estava numa cerimônia muito importante de prefeitos 
de área de fronteira, discutindo questões da maior 
relevância para o País. Acompanhava a descrição da 
sua reunião em Rio Branco e vi que o senhor estava 
prestando contas do que havia feito no seu Estado em 
missão do seu mandato com a responsabilidade que 
tem. E agora aborda um tema extremamente delicado, 
complexo até para a corporação, para o Senado Fede-
ral. No início desta sessão, eu fiz referência ao que foi 
noticiado ontem no Fantástico envolvendo um Minis-
tro do meu Partido. Eu não tenho compromisso com o 
erro. Eu penso que é dado ao denunciado o direito de 
defesa em toda a sua extensão. E o instrumento que 
nós temos, a Polícia Federal e os demais órgãos que 
fazem investigação, é uma responsabilidade republi-
cana de aprofundar as investigações dentro de um 
quadro de Estado democrático de direito. Eu também, 
da mesma forma, assim como apresentei a denúncia 
que envolvia um Ministro do meu Partido, de novo digo: 
não tenho compromisso com o erro. Da mesma forma, 
também mencionei o caso que envolve o nosso colega 
Demóstenes Torres, que precisa prestar a esta Casa 
os esclarecimentos necessários por conta do agrava-
mento dessas denúncias. Então, como nós temos essa 
responsabilidade e é o que a sociedade espera de nós 
esse compromisso com a ética, com a responsabilidade 

e com a lisura no desempenho das nossas funções, 
seja no Poder Executivo, seja no Legislativo e até no 
Judiciário, que agora está escancarando suas portas 
através da ação do Conselho Nacional de Justiça, não 
podemos tergiversar nem tolerar alguma irregularida-
de, porque não temos, como eu disse, compromisso 
com o erro. Cumprimento-o pelo seu pronunciamento, 
Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senadora Ana Amélia.

Concluo, Sr. Presidente, apenas reafirmando: 
penso que o Brasil está vivendo uma fase muito im-
portante com transparência, com a busca de que os 
agentes públicos, as pessoas que ocupam funções 
públicas cumpram com o dever de esclarecer qualquer 
questionamento. Eu acho que isso é uma conquista 
que vem junto com a consolidação da democracia no 
nosso País. Nunca fui e não serei nunca conivente com 
os abusos, com aqueles que extrapolam as suas fun-
ções e, às vezes, cometem injustiças. Então, eu estou 
vindo aqui com tranquilidade. 

Eu acho que o Senador Demóstenes conhece 
profundamente como devemos e como ele sempre 
achou adequado se posicionar diante de uma situ-
ação como essa. E é mais do que adequado – e eu 
faço aqui, com tranquilidade, essa solicitação ao co-
lega Senador Demóstenes – que venha à tribuna e 
possa se posicionar sobre os novos fatos e, a partir 
daí, nós, seus colegas aqui, obviamente vamos adotar 
o caminho que nossas consciências nos apontarem. 
Eu, particularmente, ficarei muito satisfeito em ouvir o 
Senador Demóstenes sobre as novas acusações que 
foram feitas a ele.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 

Sr. Presidente, já se encontra sobre a Mesa indicação 
do PTB para que eu fale pela Liderança do Partido. 
Queria, portanto, pedir a minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE) 
– Senador Mozarildo Cavalcanti, haverá uma sessão 
agora, às 17 horas, antes, porém, a Presidência lhe 
concederá a palavra.

Convido o Senador Pedro Taques para fazer uso 
da tribuna.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna falar do caso Demóstenes Torres.

Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O 
caso é grave. E esta Casa da Federação não terá mo-
ral para notificar, para convidar, para intimar qualquer 
cidadão a depor em suas comissões se nós não ou-
virmos os esclarecimentos do Senador Demóstenes.
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Senadora Ana Amélia, hoje, o Líder do PSDB 
subiu à tribuna e pediu que o Ministro citado no es-
cândalo de ontem viesse a esta Casa.

Este caso do Senador Demóstenes – e eu disse 
isso a ele com o respeito do conhecimento que tenho 
do seu trabalho há mais de 16 anos, como eu disse 
naquela oportunidade em que aqui ele veio – é grave 
e merece esclarecimento.

Não se apresenta como razoável que um Senador 
da República possa trocar esse número de telefonemas 
com cidadãos voltados para a prática do crime. Não 
se afigura, ao menos a meu juízo, como razoável que 
um Senador da República possa se utilizar de telefo-
nes habilitados em Miami. Não se afigura, ao menos 
a meu juízo, que um Senador da República possa se 
valer de expedientes outros para conversar com cida-
dãos voltados à prática do crime.

Com todo o respeito que qualquer cidadão me-
rece, com todo o respeito à dignidade da pessoa hu-
mana, nós temos que separar o campo jurídico do 
campo político. No espaço jurídico existe o princípio 
da presunção de inocência. Em sua contraposição, 
existe o princípio da ampla defesa e do contraditório. 
Agora, no espaço político, no campo político temos 
de agir politicamente; temos de agir como agiríamos 
com qualquer outro cidadão. E o Senado da República, 
neste momento grave, não pode se omitir, porque, se 
nos omitirmos, nós não teremos moral para intimarmos 
qualquer cidadão que, por acaso, num programa de 
domingo, apareça envolvido em escândalos.

Cada um de nós tem a responsabilidade repu-
blicana, sem prejulgar quem quer que seja, sem fazer 
juízo de valor antecipatório lá na esfera, no campo 
jurídico, no campo judicial. Mas aqui, no campo po-
lítico, nós estamos aguardando esclarecimentos. Eu, 
pessoalmente, estou aguardando explicações. A Re-
pública está aguardando respostas. A Nação brasileira 
se encontra aguardando essas respostas. E nós não 
podemos esperar até que o Sr. Procurador-Geral da 
República instaure ou não um inquérito judicial em 
desfavor do Senador Demóstenes Torres. Nós não 
podemos aguardar!

Então, convido os Senadores da República a to-
mar responsabilidade de suas ações. Eu, como Senador 
de primeiro mandato, exercendo o primeiro ano nesta 
Casa, vou tomar as minhas providências. Agora, não 
podemos nos omitir. Sem prejulgamentos, mas nós não 
podemos proteger os amigos e prejudicar os inimigos.

O Senador Demóstenes Torres está a dever es-
clarecimentos a esta Casa.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR – SE.) 

– Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Lauro, Srªs e Srs. Senadores, tive a honra 
de, hoje pela manhã, participar, como palestrante, do 
I Encontro das Cidades das Regiões Fronteiriças, na 
qualidade de Presidente da Subcomissão Permanente 
da Amazônia e da Faixa de Fronteira.

Antes de minha fala, tive oportunidade de ouvir 
um Deputado Federal e o representante do Presiden-
te da Câmara, Deputado Marco Maia, que hoje está 
assumindo interinamente a Presidência da República.

E quero aqui fazer o registro da importância de 
que este assunto comece, vamos dizer assim, a ser 
analisado a partir dos Municípios, Senador Lauro, por-
que, infelizmente, o Brasil é uma Federação. Aliás, a 
nossa Constituição é até de vanguarda, quando consi-
dera os Municípios Entes Federados, mas, na prática, 
não são, na verdade, partícipes igualitários desta Fe-
deração, sendo, portanto, os últimos a serem atendi-
dos. De modo geral, fica a impressão para o Brasil de 
que é nos Municípios que moram as mazelas, que é lá 
onde existem as grandes corrupções, com desvio de 
recursos públicos. Parece até que, por esse preconceito 
em relação aos Municípios mais pobres, infelizmente, 
a maioria deles está entre os 588 que estão localiza-
dos na faixa de fronteira, aí, imaginem, justamente 
na faixa de fronteira, com 10 países que fazem limite 
conosco, começando da Guiana Francesa, passando 
pelo Suriname, Guiana, até chegar à Argentina e ao 
Uruguai, são 10 países que fazem fronteira conosco. 
E o mais sério, Senador Lauro, é que o Brasil conti-
nua mais ou menos como estava em 1500 e, depois, 
na época do Império, em tudo, de frente para o mar e 
de costas para o interior, vamos dizer assim, do País. 
O Centro-Oeste vem avançando, o próprio Norte, um 
pouco, mas, na verdade, o Brasil é um País litorâneo. 
Se olharmos, o grosso dos investimentos é localizado 
numa faixa que não passa de 300 km a partir do lito-
ral, da beira mar, o resto do País é negligenciado, e é 
por lá justamente que entram armas, drogas e saem 
de lá as nossas riquezas, sejam minerais, sejam as 
riquezas da nossa biodiversidade, através da biopira-
taria, o tráfico de pessoas, isto é, as nossas fronteiras 
estão escancaradas. 

Tenho cansado de falar aqui, neste tema e, por 
isso, quero louvar a oportunidade de ter participado 
desse encontro das cidades fronteiriças promovido 
pela Frente Nacional dos Prefeitos, porque, realmente, 
é um tema que Governo Federal e Governos Estaduais 
deveriam dar prioridade.

Estava ainda agora mesmo falando com a Se-
nadora Ana Amélia, que é a Vice-Presidente da Sub-
comissão, e nós vamos priorizar o resultado desses 
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encontros que começam, os assuntos, na parte da ma-
nhã: Tramitações específicas na faixa de fronteira no 
Congresso Nacional; na parte da tarde: Financiamen-
to para o desenvolvimento econômico dos Municípios 
fronteiriços; Ações do Governo Federal e Sebrae na 
faixa fronteira; Experiências bem-sucedidas em Muni-
cípios fronteiriços; Agenda de prioridades das cidades 
das regiões fronteiriças; Produção de documentos e 
posição dos prefeitos. 

É este documento, Senador Lauro, que quero 
justamente que sirva como a voz dos prefeitos dessa 
extensa faixa de fronteira, para que nós possamos, 
na Subcomissão permanente da Faixa de Fronteira 
e Amazônia, concluir o nosso trabalho, que, aliás, já 
está com dois anos, ouvindo autoridades federais, 
autoridades estaduais e municipais. E eu espero que 
nós possamos produzir um projeto que nós queremos 
intitular plano nacional de desenvolvimento e defesa 
das nossas fronteiras. 

E não adianta pensar em defesa sem ter antes o 
desenvolvimento porque é querer que as pessoas que 
moram lá fiquem, digamos assim, entregues à própria 
sorte, sejam bastante brasileiras no sentido de passar 
fome, ter mais doenças e mesmo assim defenderem 
o Brasil e não serem vítimas inclusive do crime orga-
nizado naquelas áreas. 

Quero pedir a V. Exª a transcrição do programa 
do encontro e da notícia publicada hoje pela Frente 
Nacional de Prefeitos, reiterando a minha satisfação 
de ter participado desse evento. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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Prefeitos dos municípios da faixa fronteiriça pre-
param documento de posição

Em preparação a 61ª Reunião Geral da FNP, que 
acontece durante o I Encontros dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável, diversas autoridades e 
representantes ligados às questões das Regiões de 
Fronteiras do Brasil se reuniram hoje (26), em Brasí-
lia para debater temas comuns, partilhar experiências 
positivas nos municípios e construir um documento 
que apresenta a posição dos prefeitos dessas regiões.

Promovido pela Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) o encontro possibilita o debate de temas impor-
tantes, que visam promover o desenvolvimento das Ci-
dades de fronteira, por exemplo, o debate dos aspectos 
legais específicos da faixa de fronteira, que tramitam 
no Congresso Nacional, o financiamento para o de-
senvolvimento econômico dos municípios fronteiriços, 
as ações do Governo Federal e do Sebrae Nacional 
nessas cidades, além de uma partilha de experiências 
bem sucedidas em municípios fronteiriços. 

O vice-presidente para Assuntos das Cidades das 
Regiões Fronteiriças da FNP e prefeito de Bagé (RS), 
Dudu Colombo, abriu o encontro e ressaltou que os 
municípios da faixa de fronteira são estratégicos para o 
desenvolvimento do Brasil, pois, integram a população 
dos países vizinhos, possuem grandes potencialidades 
naturais, econômicas e culturais, mas, ainda carecem 
de infraestrutura e investimentos. “As características 
dessas cidades diferem muitos das outras cidades bra-
sileiras, nosso intuito é promover suas potencialidades 
a fim de que colaborem de forma mais efetiva para o 
crescimento do país”, explica. 

Para a assessora de Cooperação e Relações 
Internacionais do Governo do Rio Grande do Sul, 
Norma Beatriz Espíndola, que participa do evento, o 
encontro possibilita a articulação política dos diferen-
tes municípios. “ Meu estado tem uma interface muito 
importante com o Uruguai e a Argentina, por exemplo, 
espero construir aqui uma rede de conhecimentos para 
promover ações comuns”, diz. 

Já para o vice-presidente para Assuntos da Saúde 
da FNP e prefeito de Foz do Iguaçu (PR), Paulo Mac 
Donald, o trabalho a ser desenvolvido é continental, 
“não existe fronteira apenas de um lado, precisamos 
reunir esforços para construir objetivos comuns que 
promovam nossas cidades”, afirma. 

Uma agenda de prioridades dessas cidades e um 
documento de posição serão desenvolvidos durante o 
encontro, o objetivo é que as ações e políticas públicas 
tomem por base esse documento.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR - SE) – 
Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Mário Couto, Alva-
ro Dias e Ciro Nogueira enviaram discursos à Mesa, 

para serem publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o inciso I e §2º do art. 210, do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Por Pimentel, Dilma 
tira 5 da Comissão de Ética”, publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo de 15 de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que decisão de instaurar pro-
cedimento para analisar denúncias contra o ministro 
Pimentel surpreende e contraria a presidente Dilma 
Rousseff, que antecipa a trocas na Comissão de Ética. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Por Pimentel, Dilma tira 5 da Comissão de Ética

Decisão de instaurar procedimento para analisar 
denúncias contra o ministro surpreende e contraria 
presidente, que antecipa trocas no órgão

O Estado de S.Paulo, 15/2/2012

A abertura de processo pela Comissão de Ética 
Pública da Presidência contra o ministro do Desenvolvi-
mento, Fernando Pimentel, deverá precipitar a troca de 
cinco dos sete integrantes do órgão no meio deste ano, 
quando terminam os mandatos. A postura da comissão 
contrariou novamente a presidente Dilma Rousseff, res-
ponsável pela decisão de trocar parte dos integrantes.

Três dos conselheiros poderiam ser reconduzidos, 
mas o Planalto está determinado a trocá-los. O presi-
dente da comissão, José Paulo Sepúlveda Pertence, no 
entanto, não será atingido pelas mudanças. O mandato 
de Pertence só vencerá em dezembro do ano que vem, 
quando ele deixará a comissão porque já foi reconduzido.

A exemplo do que ocorreu no ano passado, quando 
a comissão abriu processo contra o ex-ministro Anto-
nio Palocci, Dilma foi “surpreendida” com a abertura da 
sindicância contra Pimentel, outro ministro muito ligado 
a ela. A presidente entende que a comissão está “ex-
trapolando” em suas funções ao tomar decisões con-
tra seus ministros, na avaliação dela apenas com base 
em denúncias de jornais, sem uma apuração concreta.
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Na segunda-feira, apesar de integrantes do gover-
no tentarem saber a pauta da reunião, a comissão não 
repassou a informação, irritando auxiliares da presiden-
te, principalmente quando viram o teor da decisão, já 
tarde da noite. O Planalto entende que Dilma precisava 
ser avisada de decisões tomadas pela comissão, antes 
que elas fossem repassadas à imprensa.

Essa queixa já havia sido feita à comissão em 
dezembro, quando o colegiado, em decisão inédita, 
recomendou à presidente que demitisse o ministro do 
Trabalho, Carlos Lupi. “Fui julgado sumariamente sem 
nenhuma prova”, disse ontem Lupi.

A postura de Pertence de não querer informar 
sobre decisões de abertura de processos de ministros 
e autoridades do governo à imprensa foi motivo de dis-
cussão entre os integrantes do grupo em reuniões ante-
riores. Na segunda-feira, primeiro Pertence negou, em 
entrevista, que qualquer procedimento tivesse aberto. 
Somente mais tarde confirmou a notícia à imprensa.

Apesar da decisão de investigar Pimentel, o fato 
de ele estar viajando para os Emirados Árabes ajuda 
a deixar o caso esfriar.

Troca. Hoje a comissão está com seis dos sete 
integrantes nomeados. Entre junho e julho deste ano, 
vence o mandato de Roberto Caldas, José Ernanne 
Pinheiro, Humberto Gomes de Barros, Marília Muricy 
Pinto e Fábio Coutinho.

Roberto Caldas e José Ernanne já foram recondu-
zidos uma vez e não podem mais permanecer no cargo.

Os demais poderiam ser conduzidos por mais 
três anos, mas a presidente Dilma poderá substituí-
-los por outros, como é o caso da Marília Muricy, que 
tem sido a mais criticada pelo governo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “O PT na caixa 
de Pandora”, publicada pela revista Veja em sua edi-
ção de 1º de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que o delator, Durval Barbosa, 
do esquema de corrupção que fulminou políticos do 
DEM revela que a operação foi feita com a ajuda do 
PT e seguindo a agenda eleitoral do partido.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A QUE SE REFERE O SR. SENADOR 
MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

O PT na Caixa de Pandora

Veja - 30/01/2012

Delator do esquema de corrupção que fulminou 
políticos do DEM revela que a operação foi feita com a 
ajuda do PT e seguindo a agenda eleitoral do partido

Desde que se transformou na principal testemu-
nha do escândalo de corrupção mais documentado 
da história, o delegado aposentado Durval Barbosa 
enfrenta os dissabores inerentes à figura de um dela-
tor: é odiado por uns, ameaçado de morte por outros 
e tratado com indiferença pela maioria. Indiferença 
que, em alguns casos, embute o receio de que o de-
legado avance no compromisso assinado com a Jus-
tiça de contar a verdade sobre tudo o que viu, ouviu 
e de que também participou em mais de uma década 
como operador de um esquema que desviou mais de 
1 bilhão de reais dos cofres públicos. Durval já pres-
tou mais de 200 depoimentos. Suas informações e as 
avassaladoras imagens que gravou em vídeo durante 
esse período provocaram a prisão, em 2010, do então 
governador de Brasília José Roberto Arruda, a renún-
cia do vice-governador e a cassação de vários parla-
mentares. Um tsunami que tragou corruptos notórios, 
levou ao chão um dos principais partidos de oposição 
ao governo federal e, agora, ameaça produzir estra-
gos também no PT.

Na semana passada, Durval Barbosa, ao longo de 
mais de quatro horas de entrevista a VEJA, revelou um 
lado ainda desconhecido da operação: o envolvimen-
to do PT e de petistas importantes na preparação do 
bote que viria a influenciar decisivamente o resultado 
das eleições em 2010 em favor do partido. O delegado 
detalhou a participação do atual governador do Dis-
trito Federal, Agnelo Queiroz, como protagonista do 
caso que ficou conhecido como “mensalão do DEM” 
(partido ao qual Arruda e o vice Paulo Octávio eram 
filiados). Além disso, confirmou a participação na trama 
de petistas de proa, como José Antônio Dias Toffoli, 
ex-advogado-geral da União e ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Informações preciosas que, 
segundo Durval, levaram assessores de Agnelo a ten-
tar suborná-lo para manter tudo em segredo – estra-
tégia que, além de afrontar as práticas republicanas, 
se mostrou desastrada, porque a incursão foi gravada 
em vídeo por um aliado do homem que abriu a caixa 
de Pandora da política brasiliense.

As novas revelações indicaram que figuras do PT 
agiram em sintonia com o delegado. Durval contou que, 
em junho de 2009, recebeu a visita de Agnelo Queiroz, 
então pré-candidato do PT ao governo do DF. Na oca-
sião, mostrou ao petista o famoso vídeo no qual Arruda 
embolsa 50 000 reais coletados de empresários que 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 08245 

tinham contratos com o governo local. Um daqueles 
flagrantes de propina em seu estado mais puro, cris-
talino, devastador. O pré-candidato não escondeu a 
extrema excitação ao ver as imagens. Vislumbrou a 
oportunidade que se apresentava.

– Você garante tirar o Arruda do páreo? 
– Garanto! 
– Então, eu vou ganhar a eleição.
O petista saiu da reunião com uma amostra do 

material e o compromisso de envolver a Procuradoria-
-Geral da República e a Polícia Federal nas investiga-
ções. Em troca, prometeu ao delegado uma secretaria 
de estado no futuro governo. A conversa prosseguiu: 
“Esse aqui (Arruda) já está fora, mas você têm de se 
preocupar com o outro (o ex-governador Joaquim Ro-
riz, na época pré-candidato ao governo do DF)”, disse 
Durval. Agnelo teria então revelado que o plano para 
eliminar os adversários era ainda mais abrangente: 
“Esse (Roriz) está aniquilado”. Cinco meses depois 
desse diálogo, com a ação da Polícia Federal e da 
Procuradoria-Geral da República, o esquema de cor-
rupção ruiu.

Paralelamente, já havia uma campanha pública 
pela aprovação do projeto de lei da Ficha Limpa, des-
tinado a impedir a candidatura de políticos sobre os 
quais pesavam acusações de corrupção, improbida-
de administrativa e crimes descritos no Código Penal. 
Agnelo, de acordo com o delegado, já sabia que o PT 
defenderia uma emenda ao projeto que proibiria a can-
didatura de políticos que renunciassem ao mandato a 
fim de escapar da cassação. Essa emenda foi aprovada 
em plenário e sancionada pelo presidente da Repúbli-
ca. O objetivo era impedir a candidatura de Roriz ao 
governo do Distrito Federal – meta que foi alcançada. 
“A inelegibilidade pela renúncia foi incluída na Lei da 
Ficha Limpa de forma casuística com foco na eleição 
do Distrito Federal”, alertou na ocasião o ministro do 
STF Gilmar Mendes, ao julgar o caso. Roriz, corrupto 
notório, também renunciou à candidatura. Em 2010, 
Agnelo foi eleito.

Procurado por VEJA, o governador Agnelo, que 
já havia confirmado anteriormente a reunião com Dur-
val Barbosa, voltou a repetir que se limitara a assistir 
aos vídeos. O delegado conta uma versão diferente. 
Para mostrar o arsenal que tinha em mãos, segundo 
ele, foram entregues a Agnelo dois CDs com áudios 
de funcionários do então vice-governador Paulo Octá-
vio negociando benefícios a empresários em troca de 
propina. Durval ressaltou que as gravações serviriam 
de provas para que o Ministério Público Federal en-
trasse no caso. A chegada dos procuradores federais, 
no entanto, foi precedida pela participação especial 
de Dias Toffoli, o ex-advogado de campanhas petistas 

que assumiu a AGU e, depois, uma cadeira no STF 
durante o governo Lula. Durval confirmou que pedira 
a uma de suas assessoras, Christiane Araújo, que en-
tregasse os áudios a Dias Toffoli, com quem ela tinha 
uma relação de muita, muita proximidade. Christiane, 
que cumpriu a missão, mais tarde chegou a trabalhar 
na equipe de transição da presidente eleita Dilma 
Rousseff – gracas à relação próxima que mantinha 
com o ministro Gilberto Carvalho, com quem trocava 
mensagens regulares. Em duas delas, em poder da 
polícia, Christiane pede e recebe promessa de apoio 
para indicar um dos homens da quadrilha a um cargo 
de confiança. Toffoli nega que tenha recebido as fitas 
enviadas pelo ex-delegado.

Os vídeos e áudios de Durval foram, sem dúvida, 
o maior motor do projeto eleitoral de Agnelo. Durval, 
porém, diz que nunca cobrou a conta – a indicação 
para alguma secretaria de estado. Mas revela ter re-
cebido outro tipo de oferta. Na semana passada, em 
depoimento à Polícia Federal, ele discorreu sobre as 
tentativas de assessores do governador de comprar 
seu silêncio. Segundo o ex-secretário, o diretor da Po-
lícia Civil do Distrito Federal, Onofre Moraes, ofereceu 
150 000 reais ao jornalista Edson Sombra para que 
nenhum detalhe do envolvimento de petistas fosse di-
vulgado. Sombra é amigo do peito de Durval e guardião 
de parte de seus arquivos de áudio e imagem. “O atual 
chefe da Polícia Civil de Brasília procurou um amigo 
meu e ofereceu 150 000 reais para que não houvesse 
nenhuma denúncia contra o governo dele. Está tudo 
gravado”, disse Barbosa, repetindo o depoimento aos 
policiais federais. Sombra confirmou ter gravado as 
propostas financeiras de Onofre, de quem se conside-
rava amigo. “Isso não existe. Nunca aconteceu”, rebate 
o chefe de polícia.

Auxiliar direto dos ex-governadores Roriz e Arru-
da, com passagens em cargos de expressão no Distrito 
Federal, Durval Barbosa fez fortuna com a corrupção 
que agora denuncia. Diz-se vítima de esquemas que 
ajudou no passado. Esses grupos, de diferentes parti-
dos, teriam até feito planos para matá-lo e forjado uma 
acusação de pedofilia contra ele, cujas vítimas teriam 
sido seus próprios filhos. O objetivo seria desqualifi-
car seus depoimentos à polícia e, assim, desidratar o 
inquérito da Operação Caixa de Pandora em curso no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Durval vê em tudo 
isso o dedo da polícia do governador do Distrito Fede-
ral. É tanta sujeira que o melhor a fazer é escancarar 
ainda mais essa caixa de Pandora.

Eles ofereceram 150 000 reais em troca de silêncio

O delegado aposentado Durval Barbosa, que 
forneceu as imagens e as informações que levaram 
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os corruptos brasilienses à cadeia, hoje vive escondi-
do e sob proteção policial. Na semana passada, ele 
concedeu uma entrevista exclusiva a VEJA, a primeira 
em que aborda detalhes do escândalo. Fez novas e 
surpreendentes revelações: além de confirmar que o 
tsunami que varreu o governo de José Roberto Arruda 
e feriu de morte o DEM foi produzido com a ajuda do 
PT, Durval conta que, recentemente, um assessor do 
governador Agnelo Queiroz tentou comprar o seu silên-
cio. Com medo de ser suspenso o acordo de delação 
premiada que fez com a Justiça, o delegado procurou 
a polícia e denunciou a tentativa de suborno – como é 
do seu estilo, devidamente registrada em vídeo.

O senhor mostrou ao governador Agnelo Queiroz 
a fita do então governador José Roberto Arruda rece-
bendo o pacote de dinheiro antes mesmo de entregá-
-Ia à polícia?

Mostrei, no meu computador, em meu gabinete. 
Foi no primeiro semestre de 2009, um ano antes da 
campanha eleitoral.

Qual foi o motivo do encontro entre o senhor e 
Queiroz?

Eu não confiava nas autoridades que comanda-
vam o Ministério Público do Distrito Federal. Decidi con-
tar o que eu sabia, e queria que as denúncias fossem 
investigadas pela Procuradoria-Geral da República. 
Achei que ele podia ajudar.

E o que aconteceu?
Quando viu o material, o Agnelo pediu ajuda para 

tirar o Arruda da disputa eleitoral. Ele falou: “Você faz 
isso para mim? Você tira o Arruda do páreo?”.

O senhor concordou?
Eu falei: “Esse aqui (Arruda) já está fora, mas 

você tem de se preocupar com o outro (o ex-governa-
dor Joaquim Roriz, também pré-candidato ao governo 
do DF)”. Ele falou: “Não se preocupe que esse já está 
aniquilado”. Ele, ao que parece, já sabia que a Lei da 
Ficha Limpa, um ano antes de ser aprovada, impedi-
ria a candidatura do Roriz. Ele ficou tão entusiasmado 
que me ofereceu, caso tudo desse certo, uma secre-
taria de estado.

O Agnelo ficou com cópia do material?
Ele pegou uma cópia de outra fita. Ele pegou a 

cópia de uma fita do vice-governador Paulo Octávio 
mostrando que assessores dele estavam cobrando 
propina para facilitar negócios no governo. Aí ele fa-
lou: “Nossa, essa fita é horrível”. Eu falei: “Leva como 
exemplo para o procurador”.

Um amigo do senhor contou que o ministro Dias 
Toffoli também teve acesso a esse material antes da 
polícia e do Ministério Público. É verdade?

Sim. O ministro Dias Toffoli recebeu uma amostra 
quando ele ainda era advogado-geral da União. Mas 
isso é outro enredo.

Como assim?
Você se lembra da Christiane (Araújo, ex-asses-

sora de Durval)? Foi ela que levou. Entreguei a ela 
antes de fazer a delação porque ela tinha um relacio-
namento muito próximo com ele. Eu queria saber como 
encaminhar as denúncias.

Ele ajudou?
Depois disso, a Procuradoria da República entrou 

no caso. É fato que o vice-governador Paulo Octávio 
renunciou por causa disso.

O senhor prestou depoimento à Polícia Federal na 
semana passada revelando que assessores de Agnelo 
Queiroz ofereceram dinheiro em troca do seu silêncio.

Foi isso mesmo. O atual chefe da Polícia Civil de 
Brasília procurou um amigo meu e ofereceu 150 000 
reais para que não houvesse nenhuma denúncia con-
tra o governo dele. Está tudo gravado.

O senhor recebeu ameaças de morte depois da 
delação?

Recebi três ameaças concretas e algumas mais 
veladas, que são objeto de apuração. A polícia já de-
sarticulou uma armadilha para me matar.

Por que o senhor resolveu dar esta entrevista?
Não era desejo meu dar entrevista, mas os atro-

pelos e as pressões contra mim têm sido muito gran-
des. Acuaram minha família, envolveram meus filhos 
em histórias escabrosas, tentam me transformar em 
um criminoso. Tudo para me desmoralizar e, com isso, 
minimizar as denúncias que fiz.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Comissão de 
Ética reage à intervenção de Dilma”, publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 16 de 
fevereiro de 2012.

A matéria destaca que a presidente Dilma Rous-
seff cogitou mudar 5 membros do colegiado após ame-
aça de investigação contra o ministro Pimentel.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco /PP – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico). – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, um dos traços culturais mais marcan-
tes do povo brasileiro é a capacidade de adaptação 
à adversidade. Somos conhecidos como inventivos. 
Conseguimos improvisar em situações inesperadas, 
temos sempre aguçada a nossa criatividade e uma 
enorme capacidade de vencer os obstáculos e as di-
ficuldades que aparecem.

Toda essa inventividade favorece o espírito em-
preendedor do cidadão brasileiro. Observamos que, 
nos negócios informais, surgem grandes idéias e so-
luções competentes para o mercado.

Sr. Presidente, todos conhecemos pequenos em-
preendedores informais que, buscando atingir novos 
mercados, tentam legalizar seus negócios. A legaliza-
ção possibilita acesso a financiamentos e, por conse-
guinte, a geração de muitos empregos. Nessa hora, 
Srªs e Srs. Senadores, a inventividade e o desejo de 
crescimento dos nossos empreendedores esbarram 
numa burocracia que emperra e dificulta qualquer an-
seio para legalizar os negócios informais.

A propósito, o jornal Folha de S.Paulo, do último 
dia 15 de fevereiro, publicou matéria baseada em es-
tudo do Banco Mundial que classifica o Brasil como o 
país em que tem o processo mais lento entre os inte-
grantes do grupo denominado Bric (Brasil, Rússia, Ín-
dica, China e África do Sul) para se abrir uma empresa.

Transcrevo parcialmente o texto:

“O tempo que se leva para abrir uma 
empresa no Brasil encolheu 20% nos últimos 
cinco anos, mas segue entre os maiores do 
mundo, segundo dados do Banco Mundial.

Os atuais 119 dias de processo já foram 
152 em 2007. Apesar da melhora, somente 
quatro países exigem hoje mais paciência 
dos futuros empresários: Guiné Equatorial 
(137dias), Venezuela (141), República do Con-
go(160) e Suriname (694 dias).

A burocracia empurra o Brasil para o 179º 
lugar no ranking global com 183 países. E em 
último entre os emergentes chamados Brics, 
grupo que inclui ainda Índia (29 dias), Rússia 
(30), China (38) e África do Sul (19 dias).

O Banco Mundial considera a maior cida-
de de cada país; no Brasil, São Paulo”.

Sr. Presidente, na mesma matéria, o advogado 
e sócio do setor tributário do escritório Siqueira Cas-
tro, Dr. Jorge Zaninetti, afirma: “que para abrir uma 
empresa no Brasil, são necessários registros nas três 
instâncias (federal, estadual e municipal) e, muitas ve-

zes, é preciso aguardar a entrega de um documento 
para pedir o outro”.

Ao comprar os atuais passos necessários para 
abertura de uma empresa no Brasil, a matéria informa:

“Em número de procedimentos, segundo 
o Banco Mundial, o Brasil exige 13 menos que 
os 17 de cinco anos atrás para a abertura de 
uma empresa, como registro na Receita Fe-
deral e na Junta Comercial, inscrição na Pre-
vidência Social e obtenção do alvará municipal 
para funcionamento.

E, na maioria das cidades, todos os pedi-
dos são feitos separadamente em cada órgão, 
o que contribui para deixar o processo mais 
lento e mais caro”.

Sr. Presidente, o advogado Dr. Zaninetti ainda 
afirma que:”no exterior, é comum que a inscrição da 
empresa seja feita em uma única instância, que integra 
os procedimentos. Na China, abrir um negócio custa 
um sétimo do preço do Brasil”

A matéria ainda afirma que, de acordo com o 
Banco Mundial: “abre-se uma empresa com apenas 
um procedimento legal no Canadá e na Nova Zelân-
dia. Já a liberação sai em um dia na Nova Zelânida e 
em cinco no Canadá.”

Srªs e Srs. Senadores, o jornal Folha de S.Paulo 
ainda informa ser mais difícil o registro no Brasil se a 
empresa interessada vier do exterior. O número de pro-
cedimentos exigidos sobe para 15, pois se acrescenta 
a regularização do executivo estrangeiro no País e o 
cadastro da empresa no Sistema Integrado de Comér-
cio Exterior – SISCOMEX, da Receita Federal.

O caderno Mercado da Folha afirma que:

“Para o estrangeiro se tornar responsável 
pela futura empresa no Brasil, precisa, primeiro, 
fornecer o endereço dessa companhia – que, 
por sua vez, depende do registro do executivo 
no país para ser aberta.

Assim, cria-se um “mercado” para re-
solver esse tipo de impasse, com brasileiros 
entrando como sócios em uma fase inicial 
para que um endereço seja informado e acei-
to. Depois que a empresa é aberta, altera-se 
o endereço.”

Segundo o advogado sócio do escritório Campos 
Mello, Dr. Martim Machado:

“muitas vezes esse ‘serviço’ é oferecido 
por excritórios de contabilidade. Não é ilegal, 
mas é cobrado. É difícil para o estrangeiro 
entender como todo esse processo é lento e 
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complicado no Brasil. Ele não chega a desis-
tir, mas precisa rever e estender os prazos.”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é impossível 
calcular o número de empreendedores que desistiu da 
abertura legal de empresas. Com isso, desaparecem, 
aos nossos olhos, incontáveis empregos, oportunida-
des econômicas, crescimento financeiro e até mesmo 
a qualidade de vida de nossos cidadãos.

Não consigo compactuar com uma burocracia 
paleolítica que emperras nossos anseios de cresci-
mento econômico.

Por isso, fica aqui o meu apelo para que tanto o 
Governo Federal como os Governos Estaduais e Mu-
nicipais implementem processos menos burocráticos 
para abertura e encerramento de empresas.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR - SE) – 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro encer-
rada a sessão de hoje, segunda-feira, 26 de março, 
lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará 
da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19-3-2012)
Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-2012)
Prazo final prorrogado: 26-4-2012

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 

adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 237, 
de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), que 
inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria 
de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

- de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e

- de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
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6 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 170, de 2006, de sua autoria.

7 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

8 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 113, de 2012, do Senador Humberto Costa, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 554, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (altera o Código de Processo Penal).

9 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

10 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 

Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

11 
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatudo do Idoso).

12 
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 731, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (multas previstas na lei de 
crime ambiental).

O SR. PRESIDENTE (Lauro Antonio. PR - SE) – 
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 58 
minutos.
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Ata da 46ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 27 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Srªs Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin, 
dos Srs. Eduardo Suplicy, Paulo Paim, Magno Malta e Rodrigo Rollemberg

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 21 horas e 3 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 47, de 
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
encaminhando adendo ao Parecer nº 1.563, de 2011, 
daquele órgão técnico, com texto final do Projeto de Lei 
do Senado nº 115, de 2007, do Senador Paulo Paim, 
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
comerciário. (Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 152, de 2007), o qual será publi-
cado nos termos regimentais.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 47/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 21 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 152 de 2012, dessa 

Presidência do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão, em nova deliberação 
aprovou, no dia de hoje, correção ao Parecer à Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 
115, de 2007, que dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de comerciário, de autoria do Senador Pau-
lo Paim, nos termos do art. 325 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Informo que a correção ao Parecer também efe-
tuou retificação no texto da Emenda nº 1-CAS (Substi-
tutivo) anteriormente aprovada, de caráter estritamente 
redacional, não representando alteração no mérito do 
Parecer aprovado na 56ª reunião de 21 de dezembro 
de 2011 por esta Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal.

Destaco, ainda, que o Anexo, constante do Pare-
cer anteriormente aprovado, foi suprimido do texto da 
correção ao Parecer aprovado na data de hoje, para 
que se evidencie que não está sendo proposta qual-
quer alteração ao Quadro de Atividades e Profissões, 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

ADENDO AO PARECER Nº 1.563, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao 
Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2007, 
do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre 

a regulamentação da profissão de comerci-
ário, e do Projeto de Lei do Senado nº 152, 
de 2007, do Senador Pedro Simon, que dis-
põe sobre o reconhecimento da profissão 
do comerciário, regulamenta sua jornada e 
dá outras providências.

Relator: Senador Ricardo Ferraço
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti

Após aprovação do parecer aos projetos aci-
ma ementados, foram constatadas inexatidões reda-
cionais no texto proposto pela Emenda nº 1 – CAS 
(substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 115 de 
2007, considerando ainda que  o voto aprovado de-
clara a prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado 
nº 152, de 2007.

O texto originalmente proposto em nosso pare-
cer, aprovado na 56ª reunião de 21 de dezembro de 
2011, da CAS, foi objeto do Ofício SF nº 152/2012, 
de 27 de fevereiro de 2012, do Presidente do Senado 
Federal para o Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, em medida que resultou da revisão do 
texto final para a confecção dos autógrafos, em que 
foi detectada divergência entre o anexo do parecer 
aprovado e o constante do Quadro de Atividades e 
Profissões, integrante da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT.

Em razão das instruções do ofício, revi o relatório 
e efetuei a substituição integral da emenda anterior-
mente proposta, na forma do conteúdo disposto abai-
xo, em que o referido anexo é totalmente suprimido, 
para que não fique qualquer dúvida de que não está 
sendo proposta qualquer alteração ao Quadro de Ati-
vidades e Profissões, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a CLT. Reiteramos que a retificação tem ca-
ráter estritamente redacional e não traz alteração ao 
sentido do relatório aprovado na 56ª reunião de 21 de 
dezembro de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado Federal.

Diante do exposto, em rigor do que considerei 
ser a melhor solução no sentido de corrigir a diver-
gência detectada, proponho a substituição de todo 
o textual anterior da emenda substitutiva pelo se-
guinte texto:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO) 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2007

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da profissão de comerciário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos comerciários, integrantes da categoria 

profissional de empregados no comércio, conforme o 
quadro de atividades e profissões do art. 577, combi-
nado com o art. 511, ambos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, aplicam-se os dispositivos da 
presente Lei, sem prejuízo das demais normas traba-
lhistas que lhes sejam aplicáveis.

Art. 2º Na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, a atividade ou função desempenhada pelos 
empregados do comércio deverá ser especificada, 
desde que inexista a possibilidade de classificação 
por similaridade.

Art. 3º A jornada normal de trabalho dos empre-
gados no comércio é de 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) semanais.

§ 1º Somente mediante convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho poderá ser alterada a jor-
nada normal de trabalho estabelecida no caput deste 
artigo.

§ 2o É admitida jornada de 6 (seis) horas para o 
trabalho realizado em turnos de revezamento, sendo 
vedada a utilização do mesmo empregado em mais 
de 1 (um) turno de trabalho, salvo negociação coleti-
va de trabalho.

Art. 4o O piso salarial será fixado em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, “nos termos do inciso 
V do art. 7o da Constituição Federal”.

Art. 5o No instrumento coletivo deverá ser fixa-
da contribuição para o custeio da negociação coleti-
va, que, no caso dos trabalhadores, será fixada pela 
Assembleia Geral de sua entidade, em importe não 
superior a 12% (doze por cento) ao ano e 1% (um 
por cento) ao mês de seu salário, e, no caso das em-
presas, será estabelecida em Assembleia Geral da 

entidade representante da categoria econômica, em 
função do número de empregados de cada empresa, 
e constará da negociação coletiva, sendo devida por 
cada estabelecimento.

§ 1o A contribuição para as entidades sindicais 
da categoria econômica será devida por todas as em-
presas, independentemente de sua filiação, porte, ou 
número de empregados.

§ 2o A contribuição para as entidades sindicais de 
categoria profissional será devida por todos os traba-
lhadores, associados ou não às respectivas entidades.

§ 3o O montante arrecadado será partilhado da 
seguinte forma: 

I – 5% (cinco por cento) para a confederação res-
pectiva;

II – 15% (quinze por cento) para a federação respectiva; 
III – 80% (oitenta por cento) para o sindicato.

§ 4o Nos termos do art. 591 da CLT, inexistindo 
sindicato, o percentual de 80% oitenta por cento) cons-
tante do inciso III do § 3o deste artigo será repassado 
em favor da federação representativa da categoria 
econômica ou profissional.

Art. 6o As entidades representativas das catego-
rias econômica e profissional poderão, no âmbito da 
negociação coletiva, negociar a inclusão, no instrumen-
to normativo, de cláusulas que instituam programas e 
ações de educação formação e qualificação profissional.

Art. 7o É instituído o Dia do Comerciário, a ser 
comemorado no dia 30 de outubro de cada ano.

Art. 8o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Sena-
dor Jayme Campos, Presidente. – Senador Ricardo 
Ferraço, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2007, 
foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão 
de Assuntos Sociais e teve seu prazo para recurso, 
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
encerrado no dia 8 de fevereiro passado. Neste senti-
do, a Presidência encaminha o Projeto à Câmara dos 
Deputados. 

Quanto ao Projeto de Lei do Senado nº 152, de 
2007, prejudicado, vai ao Arquivo.

É o seguinte o texto final:

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO No 115, DE 2007

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da profissão de comerciário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Aos comerciários, integrantes da categoria 

profissional de empregados no comércio, conforme o 
quadro de atividades e profissões do art. 577, combi-
nado com o art. 511, ambos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, aplicam-se os dispositivos da 
presente lei, sem prejuízo das demais normas traba-
lhistas que lhes sejam aplicáveis.

Art. 2o Na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), a atividade ou função desempenhada 
pelos empregados do comércio deverá ser especifica-
da, desde que inexista a possibilidade de classificação 
por similaridade.

Art. 3o A jornada normal de trabalho dos empre-
gados no comércio é de 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) semanais.

§ 1o  Somente mediante convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho poderá ser alterada a jor-
nada normal de trabalho estabelecida no caput deste 
artigo.

§ 2o É admitida jornada de 6 (seis) horas para o 
trabalho realizado em turnos de revezamento, sendo 
vedada a utilização do mesmo empregado em mais 
de 1 (um) turno de trabalho, salvo negociação coleti-
va de trabalho.

Art. 4o O piso salarial será fixado em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, nos termos do inciso 
V do art. 7o da Constituição Federal.

Art. 5o No instrumento coletivo deverá ser fixa-
da contribuição para o custeio da negociação coleti-
va, que, no caso dos trabalhadores será fixada pela 
Assembleia Geral de sua entidade, em importe não 
superior a 12% (doze por cento) ao ano e 1% (um 
por cento) ao mês de seu salário, e, no caso das em-

presas, será estabelecida em Assembleia Geral da 
entidade representante da categoria econômica, em 
função do número de empregados de cada empresa, 
e constará da negociação coletiva, sendo devida por 
cada estabelecimento.

§ 1o A contribuição para as entidades sindicais 
da categoria econômica será devida por todas as em-
presas, independentemente de sua filiação, porte ou 
número de empregados.

§ 2o A contribuição para as entidades sindicais da 
categoria profissional será devida por todos os traba-
lhadores, associados ou não às respectivas entidades.

§ 3o O montante arrecadado será partilhado da 
seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento) para a confederação res-
pectiva;

II  – 15 % (quinze por cento) para a federação res-
pectiva; 

III – 80% (oitenta por cento) para o sindicato.

§ 4o Nos termos do art. 591 da CLT, inexistindo 
sindicato, o percentual de 80% (oitenta por cento) cons-
tante do inciso III do § 3o deste artigo será repassado 
em favor da federação representativa da categoria 
econômica ou profissional.

Art. 6o As entidades representativas das catego-
rias econômica e profissional poderão, no âmbito da 
negociação coletiva, negociar a inclusão, no instru-
mento normativo, de cláusulas que instituam progra-
mas e ações de educação, formação e qualificação 
profissional.

Art. 7o É instituído o Dia do Comerciário, a ser 
comemorado no dia 30 de outubro de cada ano.

Art. 8o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 205, DE 2012

Exmo  Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que seja apre-

sentado voto de pesar pelo falecimento do cearense 
e grande brasileiro o humorista, ator, diretor, escritor, 
compositor e artista plástico o Ilmo Senhor Francisco 
Anysio de Oliveira Paula Filho, cujo falecimento ocor-
reu nesta sexta-feira, 23 de março de 2012. Requeiro 
também que seja apresentando condolências à família.

Justificação 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores. No final da semana passada, o Brasil e o Ceará 
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perderam um dos seus grandes filhos, o ilustre Humo-
rista Chico Aniysio, como era conhecido por todos os 
brasileiros. Nascido em Maranguape – Ceará no dia 
12 de abril de 1931 era filho de Francisco Anysio e 
Haiddé Viana de Oliveira Paula.

Aos oito anos o garoto foi com a família para o 
Rio de Janeiro e já começou a imitar as pessoas, com 
14 anos começou a ir aos programas de calouros do 
Rio e depois de São Paulo.

Estudou para ingressar na Faculdade de Direito, 
passou, mas não cursou. Foi contratado para o rádio e 
depois de 15 dias, já tinha  quatro profissões: era ator, 
locutor, redator e comentarista esportivo, esse era o 
homem Chico Anysio, de múltiplos talentos.

Gostava e fazia tudo com perfeição. Esteve na 
Rádio Guanabara, foi galã de novelas, mas o seu foco 
sempre foi a comédia. Atuou ao lado de Grande Ote-
lo, Chocolate, Luiz Tito e muitos outros. Na televisão 
decidiu fazer vários personagens. E isso passou a ser 
o seu “diferencial”. Pensava: “Se um personagem can-
sar, ele sai, e fica outro. Foi ele que cansou, não eu”. 
Às vezes eram tão diferentes uns dos outros, que nem 
mesmo ele entendia. Chegou a fazer 209 personagens.

Com o seu falecimento silencia uma galeria de 
inesquecíveis tipos de papéis, a quem Chico Anysio 
deu vida, forma e voz para a alegria do povo brasileiro, 
dos quais destacamos: o Coronel Limoeiro, o Profes-
sor Raimundo, Salomé, Alberto Roberto, Pantaleão, o 
seu Popó e tantos outros personagens que habitavam 
a sua cabeça privilegiada e jorravam da fonte inesgo-
tável da sua criatividade.

Chico Anysio amou o nosso povo, e o povo sou-
be retribuir esse amor, reconhecido no seu humor, 
consagrando-o com seu carinho, sua admiração, sua 
gargalhada mas genuína e acompanhando-o fielmen-
te no Rádio, na Televisão, no Cinema e no Teatro ao 
longo de seis décadas.

Na sua trajetória pessoal, reproduziu, com su-
cesso, a saga de milhões de nordestinos que migra-
ram para os grandes centros em busca de melhores 
oportunidades.

Chico Anysio veio, viu e venceu. E, com o pionei-
rismo da sua vitória e a generosidade  do seu talento e 
apoio, abriu caminho para tantos outros comediantes, 
não só cearenses, mas de todos os cantos do Brasil, 
e que hoje são famosos.

Caro Chico, você fez muito pelo povo brasileiro, 
desejo que descanse em paz! Receba meu agrade-
cimento por tanta alegria e gargalhadas que doou ao 
povo brasileiro. A sua lembrança será a certeza de que 
nunca o esqueceremos!

Sala das Sessões, 26 de março de 2012. Sena-
dor Eunício Oliveira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 206, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2011, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 400, de 2011, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido:

É lido o seguinte:

Ofício no 39/2012 – GLDBAG

Brasília, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Edu-

ardo Lopes (PRB/RJ) como Vice-Líder do Bloco de 
Apoio ao Governo.

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício no 41/2012 – GLDBAG

Brasília, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Lind-

bergh Farias como membro suplente na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte – CE, em substituição 
ao Senador Delcídio do Amaral, em vaga destinada 
ao Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será feita a substituição solicitada.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
10, 11, 12 e 13, de 2012, do Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, comunicando que foi 
dado conhecimento aos membros daquele Órgão 
técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 5, 6, 7 e 8, 
de 2012, respectivamente, e recomendando seus 
arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

 
OF. 10/2010/CAE

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Senhor presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 2ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 28 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 5 de 2012 (º22/
MF), de 27 de janeiro de 2012, do Ministério da Fa-
zenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 4º da 
Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório sobre 
as emissões de títulos da República no período de 1º 
de outubro a 31 de dezembro de 2011. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do OF. CAE nº 03/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
Of. no 11/2012/CAE

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 2a Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 28 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso no 6 de 2012 (no 
24/MF), de 30 de janeiro de 2012, do Ministério da 
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 4o 
da Resolução do Senado Federal no 20/2004, relatório 
sobre o Programa de Recompras de Títulos da Dívida 
Pública Mobiliária Federal Externa Brasileira dentro das 
Operações de Administração de Passivo realizadas 
pela União ao longo de 2011. O expediente foi enca-
minhado aos membros da Comissão por meio do Of. 
CAE n o 3/2012 – Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. no 12/2012/CAE

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 2a Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 28 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso no 7 de 2012 (no 
8/2012-BCB), de 8 de fevereiro de 2012, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao 
disposto na Lei no 9.069/1995, o demonstrativo das 
emissões do Real referentes ao quarto trimestre de 
2011, as razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como 
o relatório da execução da programação monetária. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do Of. CAE no 3/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
Of. nº 13/2012/CAE

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 2ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 28 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 8, de 2012 (nº 
36-Seses-TCU-Plenário), de 25 de janeiro de 2012, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando có-
pia do Acórdão proferido nos autos do Processo nº 
TC-019.725/2011-6, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 25-1-2012, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente ao acompanhamento da opera-
ção de crédito autorizada pela Resolução nº 11, de 
2011, desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº 
3/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Avisos nºs 5, 6, 7 e 8, de 2012, vão 
ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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Of. no 49/2012 – CCT

Brasília, 26 de março de 2012

Senhor Presidente,
Reporto-me ao Requerimento no 008, de 2012-

CCT, cópia anexa, aprovado por esta Comissão em 14 
de março p.p. (Requerimento no 153, de 2012), para 
informar que não participarei da Audiência Pública que 
discutirá o tema: “Problemas apresentados pela popu-
lação no serviço de telefonia móvel e fixa no Estado 
do Amazonas, bem como aferir a melhoria no sistema, 
conforme compromissos assumidos pelas concessio-
nárias, em audiência ocorrida em novembro de 2011”, 
amanhã, dia 27 de março, na cidade de Manaus – AM.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga, 
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática.

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2012-CCT

Requeiro, nos termos do disposto no art. 40, do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
a minha participação, na qualidade de membro da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática do Senado Federal, em Audiência Pública 
a realizar-se na cidade de Manaus (AM) para discutir 
o tema: “Problemas apresentados pela população no 
serviço de telefonia móvel e fixa no Estado do Amazo-
nas, bem como aferir a melhoria no sistema, conforme 
compromissos assumidos pelas concessionárias, em 
audiência ocorrida em novembro de 2011”, evento que 
se realizará em 27 de março de 2012 (terça-feira) às 
14 horas, no Plenário Ruy Araújo, na sede da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Requeiro, ainda, que a Comissão, seja assesso-
rada por um servidor da Secretária da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática para prestar assistência.

Sala das Comissões, em 14 de março de 2012. 
– Senador Eduardo Braga.

Ofício nº 37/2012-CI

Brasília, 27 de março de 2012.

Assunto: Renúncia cargo de Vice-Presidente e indi-
cação Relator

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil, re-
alizada no dia 26 de fevereiro do corrente, o Senador 
Vital do Rêgo renunciou a Vice-Presidência da referi-
da Subcomissão e ao mesmo tempo foi indicado para 
ocupar o cargo de Relator pelo Presidente da Subco-
missão, Senador Vicentinho Alves.

Atenciosamente, Senadora Lúcia Vânia, Presi-
denta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB nº 45/2012   

Brasília, 27 de março de 2012 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Clésio Andrade, em 
substituição ao Senador Valdir Raupp, na suplência da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será feita a substituição solicitada.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 69, de 
22 de março de 2012, em aditamento ao Aviso nº 55, 
de 8 de março de 2012, ambos do Ministro de Estado 
da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 1.466, 
de 2011, de informações, de autoria do Senador Aé-
cio Neves.

Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, indicação que será lida.

É lida a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 1, DE 2012

Sugestão de criação de banco de da-
dos sócio-econômicos, relativos a temas 
de índole federativa.

Com fundamento nos artigos 224 a 227 do RISF, 
sugerimos a criação e a manutenção, pelo Senado Fe-
deral, de banco de dados sócio-econômicos, relativos 
a temas de índole federativa, a exemplo do endivida-
mento público e operações de crédito, arrecadação do 
ICMS, repartição das receitas tributárias, transferências 
constitucionais e legais, dentre outros.

Justificação

O Senado Federal, recentemente, em reunião 
coordenada pelo Presidente José Sarney, com a par-
ticipação dos líderes partidários, deliberou sobre a 
prioridade que deve ser dada aos temas de natureza 
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federativa, como a mudança de indexador das dívidas 
estaduais, a redefinição dos critérios do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) e a uniformização das 
regras do ICMS.

Na perspectiva que essa missão possa ser cum-
prida de forma eficaz e célere, entendemos que o Se-
nado da República, Casa da Federação que é, deve 
implementar um banco de dados para subsidiar as 
Comissões e o próprio trabalho dos senadores no 
exame das várias proposições legislativas de alcance 
federativo.

A criação desse banco de dados possibilitará, 
sem dúvidas, um aperfeiçoamento das deliberações 
desta Casa, sobretudo nas matérias que envolvam as-
pectos econômicos e sociais da União, dos Estados e 
dos Municípios. – Senador Renan Calheiros. 

LEGISLAÇÃO CITADA DA INDICAÇÃO 
DO SENADOR RENAN CALHEIROS

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................

Seção IV 
Das Indicações

Art. 224. Indicação corresponde a sugestão de 
Senador ou comissão para que o assunto, nela focali-
zado, seja objeto de providência ou estudo pelo órgão 
competente da Casa, com a finalidade do seu escla-
recimento ou formulação de proposição legislativa.

Art. 225. A indicação não poderá conter:
I - consulta a qualquer comissão sobre:
a) interpretação ou aplicação de lei;
b) ato de outro Poder;
II - sugestão ou conselho a qualquer Poder;
Art. 226. Lida no Período do Expediente, a indica-

ção será encaminhada à comissão competente. (NR)
Art. 227. A indicação não será discutida nem vo-

tada pelo Senado. A deliberação tomará por base a 
conclusão do parecer da comissão.

Parágrafo único. Se a indicação for encaminhada 
a mais de uma comissão e os pareceres forem discor-
dantes nas suas conclusões, será votado, preferencial-
mente, o da que tiver mais pertinência regimental para 
se manifestar sobre a matéria. Em caso de competência 
concorrente, votar-se-á, preferencialmente, o último, 
salvo se o Plenário decidir o contrário, a requerimento 
de qualquer Senador ou comissão.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A indicação que acaba de ser lida será enca-
minhada à Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 94, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2012-CN 
(proveniente da Medida Provisória nº 544/2011), 
que estabelece normas especiais para as com-
pras, as contratações e o desenvolvimento de 
produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre 
regras de incentivo à área estratégica de defesa; 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 
e dá outras providências, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.598, de 2012;

– nº 99, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2011 (nº 
4.572/2009, na Casa de origem), de iniciativa do 
Superior Tribunal Militar, que cria os cargos de 
Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto para a 2ª 
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, 
no âmbito da Justiça Militar da União; revoga os 
dispositivos da Lei nº 10.333, de 19 de dezembro 
de 2001; e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.600, de 2012; e

– nº 100, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2011 
(nº 7.579/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que cria cargos na 
Carreira de Diplomata; altera o Anexo I da Lei 
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006; e cria 
cargos de Oficial de Chancelaria, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.601, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Presidente, peço minha inscrição para uma comu-
nicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Da mesma forma, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª, Senador Suplicy, é o segundo inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presi-
denta, eu também estou nas comunicações inadiáveis, 
mas, se não tiver ninguém no plenário como orador 
inscrito, eu falo como orador inscrito durante os meus 
dez minutos.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sim, V. Exª é o quinto inscrito, isso se nin-
guém chegar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sem pre-
juízo dos oradores que me antecederam.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vou dar a palavra, então, ao Senador Moza-
rildo Cavalcanti e chamar para fazer uso da palavra a 
Senadora Ana Amélia e os Senadores Aloysio Nunes, 
Rodrigo Rollemberg e Romero Jucá, não como cha-
mada, mas dizendo que serão os próximos. 

Aloysio Nunes está aí, vai ser o próximo, então.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Quem fala?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Mário Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero me inscre-
ver, pela liderança do meu Partido, para falar depois 
da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não. V. Exª, então, está inscrito pelo 
PSDB, como Líder do Bloco Parlamentar da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
não. Pelo meu Partido, o PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Espere aí. Mário Couto usará da palavra, ce-
dida pelo Senador Jayme Campos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
está aí?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está. Já chegou.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Tudo 
bem. Então eu falo depois da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, já entendi.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo. Em se-
guida, o Senador Aloysio Nunes, se não chegar outro 
orador inscrito antes dele. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje, dia 27 de março, completa 
aniversário o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Ro-

raima, coincidentemente, completando justamente 27 
anos de existência.

Quero, primeiramente, fazer o histórico, Senadora 
Marta Suplicy, de que a prestação jurisdicional eleito-
ral decorrente da demanda do antigo Território Federal 
de Roraima foi, por muitos anos, responsabilidade do 
Estado do Amazonas.

Todavia, através do art. 14 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, em 1988 – na nova 
Constituição, da qual tive a honra de participar como 
constituinte, e uma das bandeiras principais que le-
vantei foi justamente a transformação do Território em 
Estado –, o então Território foi elevado à condição de 
Estado e, consequentemente, nova estrela passou a 
ser inserida em nossa Bandeira Nacional, desvinculan-
do nossa Justiça Eleitoral, definitivamente, do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

Assim, o sonho, acalentado por todos que viviam 
em Roraima, foi concretizado no dia 27 de março de 
1992, no auditório do Edifício do Fórum Advogado So-
bral Pinto, quando, em sessão solene, esse Egrégio 
Tribunal foi instalado, completando, com esse ato, o 
ciclo republicano do novo Estado de Roraima.

Na época, a Corte era composta pelos seguin-
tes membros: Desembargador Carlos Henriques, 
Presidente; Desembargador Luiz Gonzaga Batista 
Rodrigues, Vice-Presidente que acumulava também a 
função de Corregedor; Juiz Lupercino de Sá Nogueira 
Filho; Juiz Jorge Luiz Fonseca de Oliveira Barroso; 
Juiz Messias Gonçalves Garcia; Juiz Wallace Bastos; 
e o Procurador Regional Eleitoral Dr. Franklin Rodri-
gues da Costa.

Presentes também nesse acontecimento histó-
rico estiveram algumas ilustres autoridades do Poder 
Judiciário nacional e estadual, como o Ministro Cé-
lio Borja, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral à 
época; Desembargadores Paulo dos Anjos Feitoza 
e Manoel Glacimar de Melo Damasceno, Presidente 
e Corregedor, respectivamente, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Amazonas; José Baptista Vidal Pessoa, 
do Tribunal de Justiça do Amazonas; Desembarga-
dores Robério Nunes dos Anjos, então Presidente do 
Tribunal de Justiça de Roraima; Desembargador José 
Pedro Fernandes, Jurandir Pascoal e Elair de Moraes, 
bem como os Juízes da Primeira Instância de Roraima, 
na época, Mauro Campello, Alcir Gursen de Miranda, 
Agenor Cefas Cavalcante Jatobá e Tânia Maria Vas-
concelos Dias de Souza Cruz.

Órgão responsável direto pela administração 
do processo eleitoral no Estado de Roraima, o TER 
de Roraima tem suas principais competências fixa-
das pela Constituição Federal, pelo Código Eleito-
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ral e pelo seu Regimento Interno, exercendo papel 
fundamental na construção e no exercício da de-
mocracia brasileira, em ação conjunta com o Tribu-
nal Superior Eleitoral e demais Tribunais Regionais 
Eleitorais do Brasil.

Vou falar um pouquinho das atividades do Tribunal 
Regional de Roraima. Por exemplo, quero frisar aqui a 
Justiça Eleitoral Itinerante que, entre suas atividades, 
realizou 1.721 atendimentos, incluindo a emissão do 
primeiro título, transferência e revisão de segunda via. 
Conforme o calendário, foram atendidos Uiramutã, Can-
tá e dois bairros da zona oeste de Boa vista.

Na análise da atual Presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Roraima, Desembargadora Tânia 
Vasconcelos, a principal proposta da campanha é 
aproximar a Justiça do cidadão e evitar a formação de 
imensas filas no fechamento do cadastro. 

Existem oito zonas eleitorais para atender 276.940 
eleitores em todo Estado, sendo 177.744 no Município 
de Boa Vista, que é o maior colégio eleitoral de Roraima.

A urna eletrônica foi implantada no Estado, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 96. Dois 
anos depois, em 98, as eleições em Roraima foram 
totalmente informatizadas. Em 2010, nenhuma urna 
eletrônica precisou ser trocada. Foi a primeira vez na 
história do Estado em que não houve necessidade de 
substituir nenhuma urna em uma eleição.

Finalmente...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.).

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Peço mais um tempinho, Presidente, só para concluir. 
Realmente, falta pouquinho.

Quero dizer que, agora, em 2012, o TRE aprovou 
uma resolução para impedir transferências irregulares 
de eleitores. Com o objetivo de conter essas transfe-
rências irregulares entre Municípios, principalmente, 
da capital para ao interior, e vice-versa, os juízes que 
compõem o Pleno do Tribunal aprovaram a Resolução 
093/2012.

Na análise do TRE, de sua Presidente, Desem-
bargadora Tânia Vasconcelos, a medida foi adotada no 
período que antecede as eleições municipais porque 
ocorre uma movimentação intensa de eleitores nessa 
época, que transferem o título eleitoral de uma cida-
de para outra, em especial de Boa Vista para outros 
Municípios vizinhos. Os juízes das zonas eleitorais do 
interior irão abrir procedimento específico individual 
para colocar em diligência até 10%...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– ...das transferências de eleitores entre Municípios.

A proposta é verificar se esses eleitores real-
mente preenchem os requisitos do domicílio eleitoral, 
que será comprovado, como também será constatada 
a residência no lugar e a existência de vínculos políti-
cos, afetivos e sociais com o Município, como enfatizou 
nossa Presidente Tânia Vasconcelos.

Conforme explicou a Presidente, a equipe da 
Justiça Eleitoral vai se deslocar ao endereço declara-
do no Requerimento de Alistamento Eleitoral e, não 
encontrando o eleitor, indagará da vizinhança se ele 
efetivamente reside na localidade.

O juiz eleitoral, após ouvido o Ministério Público, 
no prazo de 48 horas, decidirá a respeito do Requeri-
mento de Alistamento Eleitora em até cinco dias. Ma-
nifestando-se o Ministério Público pela existência de 
ilícito penal a ser apurado e havendo necessidade de 
outras diligências, a autoridade judiciária...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Deverá remeter cópia do processo à Polícia Federal, 
para instauração de inquérito policial.

E diz finalmente a Presidente do TER: “Nosso 
papel é zelar pela lisura das eleições. O eleitor que 
realizar uma transferência de forma irregular será res-
ponsabilizado criminalmente”.

Senadora Marta, vou pedir a V. Exª, para ficar 
dentro desse tempo, que autorize a transcrição da 
composição atual do Tribunal Regional Eleitoral de 
Roraima, bem como de outra matéria que trata das 
zonas eleitorais. Finalmente, dizer que o povo de Ro-
raima, o eleitorado de Roraima, espera que o TRE se 
aperfeiçoe cada vez mais e possa de fato exercer uma 
fiscalização que torne as nossas eleições efetivamente 
democráticas, limpas e honestas. Essa é a grande es-
perança que manifesto hoje ao registrar o aniversário 
do Tribunal Regional Eleitoral...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARIILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Repito: instalado no dia 27 de março de 1992.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes, como 
orador inscrito.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, eu não 
estou aqui, Srª Presidente, para comemorar notícias 
ruins, especialmente notícias ruins para o nosso País, 
para o povo brasileiro. Infelizmente, sou obrigado a re-
gistrar, na tarde de hoje, mais uma notícia ruim que nos 
vem dos órgãos oficiais, dos órgãos do Governo que 

medem o desempenho da nossa economia. Refiro-me 
ao índice de atividades econômicas do Banco Central, 
que é o índice utilizado, servido como um verdadeiro 
termômetro, que mede a temperatura da economia 
brasileira. Ele é publicado a cada três meses, e, ge-
ralmente, esse índice é um indicador extremamente 
confiável daquilo que vai acontecer na economia brasi-
leira, no volume de atividades, na geração de emprego, 
de renda, no período dos três meses subsequentes. 

Ontem, foi publicado o primeiro índice, que mede 
o nível de atividade econômica no mês de janeiro, re-
ferido ao mês de dezembro. Infelizmente, a notícia é 
péssima. O primeiro resultado oficial do PIB brasileiro 
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de 2012 é um índice de queda, aponta para baixo, uma 
queda de 0,13% da economia brasileira em janeiro em 
comparação com o mês de dezembro. Já no final do ano 
passado, início deste ano, melhor dizendo, a publicação 
do resultado do PIB de 2012 foi extremamente decep-
cionante para todos nós, especialmente para o Governo, 
que alardeava previsões otimistas e ousadas quanto ao 
crescimento da economia. Na verdade, o crescimento do 
PIB, no ano passado, foi de míseros 2,7%. Nós ficamos 
para trás de praticamente todos os países da América 
Latina. Só crescemos mais do que El Salvador e Gua-
temala. Entre os chamados Brics, estamos lá embaixo. 
Em último. E mais: não se alegue o desaquecimento ge-
ral da economia mundial, porque o nosso PIB cresceu 
menos do que a média do PIB mundial. E, pelo andar 
da carruagem, este ano não vai ser melhor. 

O Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, às ve-
zes me dá a impressão de viver no mundo da lua. Sin-
ceramente! Ontem, diante desse resultado magérrimo, 
negativo, do índice de atividade econômica do Banco 
Central, ele previu, ao final do ano, um crescimento de 
5%. Eu não sei de onde ele tirou isso! Não sei quais são 
os eflúvios positivos, róseos que lhe vêm à mente para 
fazer esse tipo de previsão, que é desmentida pelos fa-
tos. A começar pela constatação de que, no conjunto do 
desempenho da economia brasileira, a indústria brasi-
leira, mais uma vez, demonstra a sua profunda astenia.

De acordo com esse índice, o setor industrial 
caiu em 2,1% em janeiro, que foi o pior desempenho 
da indústria brasileira desde dezembro de 2008, logo 
em seguida ao bojo da crise da quebra do Lehman 
Brothers. Repito: a indústria brasileira caiu 2,1% nessa 
primeira medição do PIB, ocorrida no mês de janeiro.

Diante disso, Srª Presidente, Srs. Senadores, não 
há como negar que as nuvens no horizonte estão cada 
vez mais carregadas de tempestade. E o Governo, 
como reagiu a isso, além da previsão um pouco des-
trambelhada do Ministro da Fazenda, do crescimento 
de 5%, como se alguém fosse acreditar nessa espécie 
de profecia? O Governo reagiu como vem reagindo: 
de forma tópica, aos solavancos, medidas pontuais. 
Reagiu prorrogando isenções de imposto que não 
é do Governo Federal, que é imposto compartilhado 
com os Estados e Municípios. Vulnerando, como tem 
feito sistematicamente, as finanças dos Estados e 
Municípios, prorrogou os abatimentos de IPI naque-
les produtos que já vinham recebendo essa alíquota 
diferenciada – fogões, geladeiras, máquinas de lavar 
roupa – e acrescentou uma outra lista. Acrescentou 
pisos laminados, móveis, lustres, um conjunto de se-
tores da economia brasileira que, por não aguentarem 
a concorrência predatória das importações, vinha re-
clamando que fossem estendidos a eles os benefícios 
que outros setores já receberam.

É nesta base: um setor da indústria grita e lá 
vem um cala-boca. O outro grita mais alto e vem um 
pouco mais, mas sempre é assim. São os chamados 
puxadinhos: puxa para cá, puxa para lá. 

Eu me pergunto, nós nos perguntamos: até quan-
do a estrutura, o alicerce do edifício da economia bra-
sileira vai aguentar esse tipo de expediente, puxadi-
nhos, medidas tópicas, soluções ad hoc no lugar de 
medidas consistentes, sólidas, com começo, meio e 
fim, que enfrentem os problemas reais da economia 
brasileira; remendos, em vez de roupa nova?

O jornal O Estado de S.Paulo, neste fim de sema-
na, mostrou que, desde 2007, foram dados pelo Governo 
em desonerações a empresas, geralmente de tributos, 
repito, compartilhados com Estados e Municípios, cerca 
de R$98 bilhões. É de se perguntar: qual foi o efeito que 
isso produziu? Qual foi o efeito real – já ouço V. Exª – que 
esse tipo de favor tributário, ou de providencia tópica, 
ou de remendo produziu sobre a economia brasileira? 
Não teria sido melhor, talvez, investir esse dinheiro em 
saúde, em saneamento básico? Não. Foi distribuído 
nesta base: grita aqui, leva um pouquinho ali; grita aco-
lá, mais um pouco, sem que haja um plano de conjunto, 
uma visão de conjunto. E, assim, vão se esgotando as 
possibilidades, as margens de manobras do Governo.

Não é de se espantar a gritaria da chamada base 
aliada, da base de sustentação do Governo. Ela não 
se explica, no meu entender, apenas pela disputa de 
cargos e posições; ela se explica também, e muito, pela 
ineficiência do Governo, pela mediocridade do Governo, 
pela incapacidade do Governo em agir e em realizar. 
Favores tributários de um lado e, de outro lado, o con-
junto do povo brasileiro paga cada vez mais impostos, 
recolhe cada vez mais tributos ao Governo Federal.

Vão se esgotando os efeitos benéficos das refor-
mas empreendidas no final do século passado. A última 
que se tenta agora é a criação do Funpresp, projeto 
de lei que começou a tramitar em 2007, que só agora 
chega à conclusão no Senado, e, enquanto isso, nós 
vamos empurrando com a barriga, o Governo vai em-
purrando com a barriga as soluções dos problemas 
reais do Brasil.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ouço, primeiro, o nobre Senador Flexa 
Ribeiro e, em seguida, V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª traz à tribuna, como 
sempre, um assunto da maior importância e com a 
competência que lhe é peculiar. Lamentavelmente, o 
Governo que aí está toma medidas como essa; em 
vez de combater a causa, quer combater o efeito. São 
medidas paliativas. Ele estende agora algo que já fez 
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e que está expirando. Ele tem que estender porque 
a indústria precisa, para poder, como V. Exª bem co-
locou, ter competitividade, em razão do produto que 
invade o mercado brasileiro. E vimos discutindo a de-
sindustrialização que isso está causando. Não é dessa 
forma, como V. Exª bem coloca, reduzindo a alíquota 
do IPI, que vai resolver. São causas outras que o Go-
verno não quer enfrentar, e que nós sabemos que ele 
precisa fazer, que são as reformas necessárias. Ele 
não tem coragem de fazê-las. E o que é pior: ao fazer 
a redução, que é necessária, ele penaliza Estados e 
Municípios que já estão enfraquecidos, porque parte 
dessa redução ele está fazendo com recursos que não 
são da União. Parte desse IPI que ele está reduzindo 
cabe a Estados e Municípios. Ele está tirando de Es-
tados e Municípios recursos que não são da União. Eu 
tenho um projeto, que não tramita porque o Governo 
não deixa andar, para que, quando ele quiser conce-
der esse benefício ou dar esse apoio à indústria, que 
ele o faça com a parte que cabe à União, sem atingir 
Estados e Municípios. Aí ele pode até fazer na totalida-
de, mas não tirando daquilo que ele já concentra nas 
contribuições e não reparte; dentro dos mais de 60% 
do que arrecada e ainda penaliza mais. Parabéns a V. 
Exª por trazer esse assunto. Vamos trabalhar no sen-
tido de que o Governo realmente abra. E o momento é 
agora. Está-se tratando da questão do Decreto Legis-
lativo nº 72, do endividamento dos Estados; há outras 
questões como o FPE e o FPM. Agora é o momento 
de a Presidenta Dilma abrir a discussão. Vamos dis-
cutir o pacto federativo, que são as reformas tributária 
e fiscal que temos que fazer e que já deveríamos ter 
feito, há muito tempo, no nosso País.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado pelo aparte, meu que-
rido amigo Flexa Ribeiro. 

Concordo integralmente com V. Exª. São temas 
como esses que V. Exª abordou que deveriam ser objeto 
da solicitude e da ação da Presidente da República, e 
não reuniões como essa que realizou na semana pas-
sada para ouvir dos empresários aquilo que ela está 
cansada de saber e que todo mundo está cansado de 
saber, que são as reivindicações da classe empresarial 
brasileira para tornar a nossa economia...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, como nota de rodapé ao meu 
discurso, ouço o aparte do nobre Senador e querido 
amigo Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Aloysio Nunes, quero, primeiro, externar 
que a preocupação de V. Exª com o estado em que se 
encontra a indústria brasileira, inclusive a relevância do 
diálogo que a Presidente Dilma teve, na semana pas-
sada, por cinco minutos cada, com os 28 empresários 
brasileiros dos mais diversos segmentos... Inclusive 
quero saudar a qualidade da entrevista da Presiden-
te Dilma Rousseff, sua intenção e desejar sucesso 
à reunião que terá na Índia, em Nova Delhi, com os 
Chefes de Estados dos Brics. Mas quero registrar uma 
boa notícia que acabo de ler, qual seja, a visita que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso fez hoje, no 
Hospital Sírio Libanês, ao ex-Presidente Lula. Foi um 
gesto muito bonito. Ele não deu entrevista logo após, 
mas a própria foto em que ambos estão com sorriso 
lado a lado mostra que é muito importante esse diálogo 
entre dois ex-Presidentes, porque, ainda que tenham, 
às vezes, opiniões diferentes, sabem se respeitar. Mui-
tas vezes, ambos estiveram juntos na luta pela demo-
cratização do Brasil. Quero saudar essa boa notícia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.

Para encerrar, Srª Presidente, quero dizer que o 
Presidente Fernando Henrique lá esteve não apenas 
como ex-Presidente e alguém que acompanhou e es-
teve ao lado de Lula, como V. Exª lembrou, ao longo 
de muitas décadas de luta pela redemocratização, mas 
esteve também como representante do sentimento de 
todos nós, peessedebistas, que desejamos o restabe-
lecimento da saúde do ex-Presidente Lula.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra o Senador...
Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela ordem.
Só quero encaminhar à Mesa, a pedido da Po-

lícia Legislativa da Casa, que completa 188 anos de 
fidelidade ao Congresso, ao Parlamento, pelo real 
cumprimento de suas atribuições. Por todo esse tem-
po, anonimamente contribuem, colocando até mesmo 
suas vidas em defesa da democracia e do Senado, ou 
seja, do Congresso Nacional.

Peço, em nome da Associação dos Policiais, que 
este documento fique registrado nos Anais da Casa: 
Associação dos Policiais Legislativos Federais do Se-
nado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, §2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, sei que ontem 
alguns Senadores já apresentaram requerimento, que 
será apreciado hoje e ao qual junto o meu também, 
para que haja inserção em Ata de voto de pesar pelo 
falecimento, ocorrido na última sexta-feira, 23 de março, 
do humorista Chico Anysio, aos 80 anos, por falência 
de múltiplos órgãos, no Hospital Samaritano, na Zona 
Sul do Rio, bem como a apresentação de condolências 
à sua esposa, Malga Di Paula, e aos oito filhos, Lug de 
Paula, André Lucas, Cícero Chaves, Nizo Netto, Bruno 
Mazzeo, Rico Rondelli, Rodrigo e Vitória.

Acompanho Chico Anysio desde o começo dos 
anos 60, fazendo sucesso no rádio e, logo depois, na 
televisão, com seus múltiplos personagens. Naquela 
.época não dava para se ter ideia de sua grandeza, o 
que agora todos nós podemos avaliar, com sua morte.

Disseram no seu velório que ele era o Pelé dos 
humoristas. Com toda razão. Nem antes, nem, prova-
velmente, depois dele, poderá nascer outro humoris-
ta aceito por toda a população, que tenha criado 209 
personagens, inclusive com uma biografia para cada 
um feita por ele. Cada um tinha uma identidade que o 
diferenciava de todos os outros.

Certo dia, Presidenta Marta, ele fez um que muito 
me incomodou, até lembrando V. Exª, mas acho que 
hoje todos nós podemos perceber a sua grandeza.

Desculpem-me os que me ouvem, mas ele tinha 
uma personalidade muito similar à do músico Frédé-
ric Chopin, que, em cada peça, tinha várias melodias, 
todas belíssimas, e que escreveu milhares de peças, 
sem repetir qualquer uma delas. Esse é um fenômeno 
raríssimo, que só vi nesses dois artistas.

Enquanto Chopin trabalhava com a música, Chico 
Anysio trabalhou com o riso, fazendo dele um instru-
mento de busca da profundidade de cada um de nós, 
sem qualquer ambição. Ele fez porque fez, porque era 
assim. Uma piada sua nunca foi repetida nesses 50 
anos de atividade. Por maior que fosse a equipe que 
o ajudava, ele punha sua marca em tudo. Sabia criar, 
sem parar, e chegar ao fundo das pessoas, também 
sem parar.

O riso é o pastor do ser, o que quer dizer que ele, 
ao nos provocar gargalhadas ou sorrisos, conseguia 
manipular os hormônios da alegria e da ternura, como a 
dopamina, oxitocina, endorfinas e todos aqueles outros 
hormônios que definem o bem-estar. Ele foi um oásis 
em um mundo estressante, onde só eram baixados 

os hormônios que levavam à angústia e à frustração. 
Daí ser ele um Pelé.

Não só seus personagens se eternizaram como 
também alguns “bordões”, isto é, certas falas que sem-
pre se repetiam e, estamos certos, chegaram ao in-
consciente das grandes massas. Como o da velha feia 
e casta, que desmaiava a cada momento que alguém 
fazia referências sexuais por mais leves que fossem 
elas: “Ele só pensa naquilo”. Outro do seu quadro mais 
famoso “A Escolinha do Professor Raimundo”, impa-
gável, era um aluno desse professor que se chamava 
Rolando Lero, um safado, enrolador, que dizia sempre 
“Mestre, captei vossa mensagem”. E explicava as per-
guntas do Professor Raimundo com sua santa e engra-
çadíssima ignorância, pensando que podia enrolá-lo.

E assim, muitíssimos outros. Esses e muitos 
outros “bordões” provavelmente não sairão mais do 
inconsciente popular. Mas o que torna suas piadas 
imortais é que ele teve a coragem de enfrentar cer-
tos estereótipos impossíveis de serem enfrentados 
se não fossem de uma maneira muito leve e piadista. 
Como foi o caso do “Seu Peru”, em que ele enfrentou 
a homofobia, e com muito brilho. E assim por diante. 
É por isso que dizemos que sua grandeza foi trazer 
o relaxamento na alegria, num mundo provavelmente 
fadado à destruição pela burrice e arrogância da maior 
parte da humanidade.

O humor é como uma cachoeira que brota do 
nosso ser lavando, nem que seja por poucos momen-
tos, as impurezas que deixam a ansiedade, a preocu-
pação com o futuro, ou a falta de dinheiro. E quando 
subimos de novo à superfície, estamos lavados para 
mais uma bateria de barbaridades neste mundo cruel 
que nós mesmos construímos e que foi por uns mo-
mentos transcendidos.

Agora volta a cruel realidade, e no próximo pro-
grama de Chico mais um banho de alegria. Foi por 
isso que sua popularidade nunca declinou, e nós, tal 
qual Rolando Lero, podemos dizer-lhe, desta vez com 
emoção: mestre, captei vossa mensagem!!

Como escreveu Cláudio Gonçalves no Facebook, 
“pouca coisa sobrou que faça rir também o espírito 
com a arte de fazer graça”. Morreu Francisco Anysio 
de Oliveira Paula Filho, o Chico Anysio. Mas Alberto 
Roberto, Coronel Limoeiro, Gastão Franco, Azambuja, 
o coronel Pantaleão...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Para encerrar, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... o professor Raimundo, o pai de santo Veio Zuza, o 
Painho, o Coalhada, Bento Carnero – o vampiro bra-
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sileiro, o Jovem, o Baiano e os Novos Caetanos, o 
Bozó, o Justo Veríssimo, a Salomé, e tantos outros já 
foram eternizados e ficarão na história do humorismo 
brasileiro.

Chico dizia que os tirou da vida, do que seus 
olhos viam nas calçadas, nos campos de futebol, nos 
estúdios, nas casas que frequentava, nos restaurantes.

O mundo é minha inspiração. Não gos-
to muito dos personagens feitos em cima de 
um bordão. Sei que este tipo de personagem 
funciona, porque o bordão é mais rapidamente 
difundido, “pega” com maior facilidade, mas, em 
contrapartida, a vida dele é bem mais curta. 
Ele “estoura” depressa e muito depressa vira 
cinza. Parece absurdo dizer que um persona-
gem, para mim, é um ser de vida paralela a 
minha. Já disse que não gosto do personagem 
isolado, prefiro o grupo.

Caçula de oito irmãos, Francisco Anysio de Oli-
veira Paula Filho nasceu no dia 12 de abril de 1931, 
no Município de Maranguape, no Ceará. A cidade 
constantemente era citada de forma saudosa pelo 
humorista – seu personagem mais popular, o Profes-
sor Raimundo, era de lá. “Maranguape, cidade de que 
tanto falo, representa uma grande saudade. Foi um 
pequeno paraíso, o Éden da minha infância durante 
gloriosos anos. Foi lá que aprendi a ler sozinho”, es-
creveu o humorista em seu site oficial.

Assim, Srª Presidenta, requeiro que seja aprecia-
do este requerimento juntamente com o outro que está 
na Mesa. Já vou formalmente apresentá-lo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, vamos apreciá-lo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 207, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to ocorrido na última sexta-feira, dia 23 de março, do 
humorista Chico Anysio, aos 80 anos, de falência de 
múltiplos órgãos, no Hospital Samaritano, na Zona Sul 
do Rio; bem como a apresentação de condolências à 
sua esposa, Malga Di Paula, e aos oito filhos, Lug de 
Paula, André Lucas, Cícero Chaves, Nizo Neto, Bruno 
Mazzeo, Rico Rondelli, Rodrigo e Vitória.

Justificação

Acompanho Chico Anysio desde o começo dos 
anos 60, fazendo sucesso no rádio e logo depois na 
televisão, com seus múltiplos personagens. Naquela 

época não dava para se ter uma ideia de sua grande-
za, o que podemos fazer agora.

Disseram no seu velório que ele era o Pelé dos 
humoristas. Com toda razão. Nem antes, nem prova-
velmente depois dele, poderá nascer outro humorista 
aceito por toda a população, e que tenha criado 209 
personagens, inclusive com uma biografia para cada 
um feita por ele. Cada um tinha uma identidade que o 
diferenciava de todos os outros.

Desculpem-me os que me ouvem, mas ele tinha 
uma personalidade muito similar a do músico Frédé-
ric Chopin, que em cada peça tinha várias melodias, 
todas belíssimas, e escreveu milhares de peças sem 
repetir qualquer delas! Este é um fenômeno raríssimo 
que só vi nestes dois artistas.

Enquanto Chopin trabalhava com a música, Chico 
trabalhou com o riso, fazendo dele um instrumento de 
busca da profundidade de cada um de nós sem qual-
quer ambição. Ele fez porque fez, porque era assim. 
Uma piada sua nunca foi repetida nesses 50 anos de 
atividade. Por maior que fosse a equipe que o ajudava, 
ele punha sua marca em tudo. Sabia criar sem parar, 
e chegar ao fundo das pessoas, também sem parar.

O riso é o pastor do ser, o que quer dizer que ele 
ao nos provocar gargalhadas ou sorrisos conseguia 
manipular os hormônios da alegria e da ternura, como 
a dopamina, oxitocina, endorfinas e todos aqueles ou-
tros hormônios que definem o bem estar. Ele foi um 
oásis num mundo estressante, onde só eram baixados 
os hormônios que levavam à angústia e à frustração. 
Daí ser ele um Pelé.

Não só seus personagens se eternizaram como 
também alguns “bordões”, isto é, certas falas que sem-
pre se repetiam e, estamos certos, chegaram ao in-
consciente das grandes massas. Como o da velha feia 
e casta, que desmaiava a cada momento que alguém 
fazia referências sexuais por mais leves que fossem 
elas: “ele só pensa naquilo”. Outro do seu quadro mais 
famoso “A Escolinha do Professor Raimundo”, impa-
gável, de um aluno desse professor que se chamava 
Rolando Lero, um safado, enrolador, que dizia sempre 
“mestre, captei vossa mensagem”. E explicava as per-
guntas do Professor Raimundo com sua santa e engra-
çadíssima ignorância, pensando que podia enrolá-lo.

E assim, muitíssimos outros. Esses e muitos 
outros “bordões”, provavelmente, não sairão mais do 
inconsciente popular. Mas o que torna suas piadas 
imortais é que ele teve a coragem de enfrentar cer-
tos estereótipos impossíveis de serem enfrentados, 
senão fossem de uma maneira muito leve e piadista. 
Como foi o caso do “Seu Peru”, em que ele enfrentou 
a homofobia, e com muito brilho. E assim por diante.
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É por isso que dizemos que sua grandeza foi 
trazer o relaxamento na alegria, num mundo provavel-
mente fadado à destruição pela burrice e arrogância 
da maior parte da humanidade.

O humor é como uma cachoeira que brota do 
nosso ser lavando, nem que seja por poucos momen-
tos, as impurezas que deixam a ansiedade, a preocu-
pação com o futuro, ou a falta de dinheiro. E quando 
subimos de novo à superfície, estamos lavados para 
mais uma bateria de barbaridades deste mundo cruel 
que nós mesmos construímos e que foi por uns mo-
mentos transcendidos.

Agora volta a cruel realidade, e no próximo pro-
grama de Chico mais um banho de alegria. Foi por 
isso que sua popularidade nunca declinou, e nós, tal 
qual Rolando Lero, podemos dizer-lhe, desta vez com 
emoção: Mestre, captei vossa mensagem!!

Como escreveu Cláudio Gonçalves no Facebook, 
“pouca coisa sobrou que faça rir também o espírito 
com a arte de fazer graça”. Morreu Francisco Anysio 
de Oliveira Paula Filho, o Chico Anysio. Mas Alberto 
Roberto, Coronel Limoeiro, Gastão Franco, Azambuja, 
o coronel Pantaleão, o professor Raimundo, o pai de 
santo Véio Zuza, o Painho, o Coalhada, Bento Camero 
– o vampiro brasileiro, o Jovem, o Baiano e os Novos 
Caetanos, o Bozó, o Justo Veríssimo, a Salomé, e tan-
tos outros já foram eternizados e ficarão na história do 
humorismo brasileiro. 

Chico dizia que os tirou da vida, do que seus 
olhos viam nas calçadas, nos campos de futebol, nos 
estúdios, nas casas que frequentava, nos restauran-
tes. “O mundo é minha inspiração. Não gosto muito 
dos personagens feitos em cima de um bordão. Sei 
que este tipo de personagem funciona, porque o bor-
dão é mais rapidamente difundido, “pega” com maior 
facilidade, mas, em contrapartida, a vida dele é bem 
mais curta. Ele “estoura” depressa e muito depressa 
vira cinza. Parece absurdo dizer que um personagem, 
para mim, é um ser de vida paralela à minha. Já disse 
que não gosto do personagem isolado prefiro o grupo”.

Caçula de oito irmãos, Francisco Anysio de Oli-
veira Paula Filho nasceu no dia 12 de abril de 1931, 
no Município de Maranguape, no Ceará. A cidade 
constantemente era citada de forma saudosa pelo 
humorista – seu personagem mais popular, o Profes-
sor Raimundo, era de lá. “Maranguape, cidade de que 
tanto falo, representa uma grande saudade. Foi um 
pequeno paraíso, o Éden da minha infância durante 
gloriosos anos. Foi lá que aprendi a ler sozinho”, es-
creveu o humorista em seu site oficial.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Peço a V. Exª para fazer uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Passo a palavra ao Senador Valadares, em 
permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg, e V. Exª 
será o orador seguinte.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Obrigada, Srª Presidenta.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero dar ciên-
cia a esta Casa do auspicioso papel que o Banco do 
Estado de Sergipe, o Banese, tem cumprido e a influ-
ência benéfica que tem exercido no desenvolvimento 
econômico e social do meu Estado de Sergipe. 

Aliás, o Banese é um dos bancos estaduais que 
conseguiram escapar da onda privativista do governo 
de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, existem 
apenas cinco bancos estaduais: aqui em Brasília, o 
BRB; o Banrisul, no Rio Grande do Sul; o Banestes, 
do Espírito Santo; o Banpará, no Norte; e no Estado 
de Sergipe, o Banese. São bancos que contribuem 
decisivamente para o desenvolvimento das regiões a 
que se integram.

O viés negativo com que habitualmente os ban-
cos são vistos – e em grande parte com razão – deve 
ser contraposto e ressaltado quando cumprem seu 
relevante papel econômico e social.

É o caso do Banese, que, em 2011, ampliou seus 
investimentos em Sergipe, aumentando sua participa-
ção no PIB de 0,9% para 1,32%, estendendo expressi-
vamente sua oferta de crédito para o desenvolvimento 
do Estado. Com isso, colheu e distribuiu excelentes fru-
tos, aumentando os níveis de rentabilidade e figurando 
no quesito competência ao lado dos grandes agentes 
financeiros nacionais. É o resultado de um desempe-
nho empresarial moderno que otimizou custos, ampliou 
receitas, fortaleceu seu patrimônio líquido, favorecendo 
acionistas e investidores com um crescimento de 67% 
em lucros, que já estão sendo reinvestidos no Estado.

Por trás desses números, há toda uma gama de 
transformações positivas. Surgem novos empregos, 
consolidam-se outros, novos empreendimentos são 
feitos, sobretudo pequenos e médios são viabilizados. 
Reduz-se, em suma, a pobreza, viabiliza-se o início de 
um círculo virtuoso para a economia. Este é o papel 
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social dos bancos: bancar o desenvolvimento e propi-
ciar a distribuição de riqueza. 

Num Estado carente como Sergipe, que é um 
Estado nordestino, o banco estadual é um instrumento 
vital para a superação dos índices de pobreza e sub-
desenvolvimento. Daí por que saudamos como marco 
histórico a performance de 2011 do Banese, que tem 
como Diretor-Presidente o Dr. Saumíneo.

No quesito eficiência operacional, o Banese alcan-
çou o patamar de 41,5%, reflexo do expressivo cresci-
mento dos resultados de sua intermediação financeira, 
associado ao crescimento da prestação de serviços.

Os resultados obtidos pelo Banese, o banco pre-
ferido dos sergipanos, desmentem os que sustentam 
a inviabilidade dos bancos estaduais. O Banese tem 
mostrado que, quando bem administrado, com transpa-
rência e eficácia, pondo a serviço do cidadão os mais 
modernos instrumentos de gestão, o banco público 
pode fazer a diferença na superação dos desafios eco-
nômicos e sociais. Um banco público depende, como 
qualquer outro, de resultados. Persegue o lucro, mas 
sabe que ele não se traduz apenas em números. Há 
uma missão social a ser cumprida.

O banco privado visa exclusivamente ao lucro fi-
nanceiro e por ele pauta suas ações. O banco público 
tem um conceito de lucro mais abrangente, que inclui 
e ressalta a preocupação com a cidadania. Integra a 
estrutura do Estado como ferramenta fundamental no 
implemento de políticas públicas que fomentem o de-
senvolvimento, com a geração de emprego e renda. 
E não só: tem compromisso também com a cultura, 
patrocinando iniciativas que envolvem a arte popular, 
que em Sergipe é riquíssima.

Não há incompatibilidade entre o atendimento a 
essas demandas sociais e o zelo pelas boas práticas 
bancárias, como o comprovam os resultados do Bane-
se, que aqui resumidamente expus de forma resumida. 
Basta ver a solidez de instituições financeiras públicas 
tradicionais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Não é casual que, nos anos 70, mais de 50% 
das instituições bancárias do mundo eram controladas 
pelo setor público. Após o Consenso de Washington, 
em 1989, com o advento do neoliberalismo, essa pre-
sença estatal se reduziu gradualmente, mas não de-
sapareceu. Nem desaparecerá, sobretudo nos países 
em desenvolvimento. E o motivo é simples: nesses 
países, há diversos agentes econômicos que encon-
tram dificuldades de acesso ao crédito, vistos como 
clientes de risco, pela precariedade das garantias que 
podem oferecer.

Os bancos públicos fornecem crédito a esses 
excluídos do sistema de crédito convencional – pe-
quenas e microempresas, empreendedores informais, 
agricultores familiares, pequenas propriedades rurais 
–, subsidiando taxas de juros, flexibilizando garantias, 
interferindo de forma decisiva no mercado de crédito.

Os bancos estatais podem garantir a liquidez dos 
recursos depositados em suas instituições mesmo em 
caso de problemas de insolvência. Por isso, são os 
únicos capazes de atender a segmentos que, embora 
frágeis, geram grande impacto social.

O setor privado em geral não tem interesse nes-
se tipo de investimento, sobretudo quando se trata de 
direcioná-lo a regiões geográficas menos desenvolvi-
das, como, no caso brasileiro, o Norte e o Nordeste. 
O que seria das políticas públicas de correção de de-
sigualdades sociais, tornadas prioritárias no governo 
passado e no atual, sem a presença atuante dos ban-
cos estatais, propiciando acesso ao crédito aos mais 
desfavorecidos?

Se o Brasil, no governo Lula, logrou elevar à clas-
se média um contingente de mais de 28 milhões de 
cidadãos que estavam na linha da pobreza, deve-o em 
grande parte às facilidades que os bancos públicos, 
como o Banese, a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Brasil e o BNDES, criaram no acesso ao crédito, 
flexibilizando as exigências das instituições privadas.

Há ainda a questão da autonomia política. Em 
países dependentes de investimentos estrangeiros 
no setor bancário, há o risco de comprometimento do 
balanço de pagamentos, em função de instabilidades 
externas ou do envio de lucros para outros países. Tam-
bém aí os bancos públicos exercem papel estabilizador.

Na década de 90, período em que diversos ban-
cos estaduais brasileiros foram fechados, em função 
do quadro de insolvência que apresentavam, o que se 
constatou é que foram vítimas de gestão temerária, 
decorrente do contágio de ações políticas nefastas. 
Traíram, pois, seu papel de agentes do desenvolvi-
mento econômico e social. O problema não estava nos 
bancos, mas nos seus gestores.

O desempenho do Banese mostra que é possí-
vel evitar esse contágio e compatibilizar uma gestão 
financeira moderna, responsável e eficaz com objeti-
vos de incremento a políticas públicas de cunho social.

Deixo aqui este registro, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para que sirva de exemplo a outras 
administrações bancárias públicas e contribua para 
renovar a imagem dessas instituições perante a so-
ciedade brasileira.

Srª Presidente, aproveito o ensejo para pedir, nos 
termos regimentais, que sejam considerados como li-
dos os seguintes pronunciamentos: o do Dia Mundial 
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da Água, o referente ao Dia Mundial do Consumidor 
e, por último, sobre os 157 anos da fundação da nos-
sa querida Aracaju, capital da qualidade de vida, que 
ocorreu no dia 17 de março. 

Agradeço a V. Exª.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dar ciência 
a esta Casa do auspicioso papel que o Banco do Es-
tado de Sergipe – o Banese – tem cumprido e a influ-
ência benéfica que tem exercido no desenvolvimento 
econômico e social de meu estado.

O viés negativo com que habitualmente os ban-
cos são vistos – e em grande parte com razão – deve 
ser contraposto e ressaltado quando cumprem seu 
relevante papel econômico e social.

É o caso. O Banese, em 2011, ampliou seus in-
vestimentos em Sergipe, aumentando sua participação 
no PIB de 0,9% para 1,32%, estendendo expressiva-
mente sua oferta de crédito para o desenvolvimento 
do estado.

Índices de pobreza e subdesenvolvimento. Daí 
porque saudamos como um marco histórico a perfor-
mance de 2011 do Banese.

No quesito eficiência operacional, o Banese alcan-
çou o patamar de 41,5%, reflexo do expressivo cresci-
mento dos resultados de sua intermediação financeira, 
associado ao crescimento da prestação de serviços.

Os resultados obtidos pelo Banese, o banco 
preferido dos sergipanos, desmentem os que susten-
tam a inviabilidade dos bancos estaduais. O Banese 
tem mostrado que, quando bem administrado, com 
transparência e eficácia, pondo a serviço do cidadão 
as mais modernas técnicas de gestão, o banco públi-
co pode fazer a diferença na superação dos desafios 
econômicos e sociais.

Um banco público depende, como qualquer ou-
tro, de resultados. Persegue o lucro, mas sabe que ele 
não se traduz apenas em números. Há uma missão 
social a ser cumprida.

O banco privado visa exclusivamente ao lucro fi-
nanceiro e por ele pauta suas ações. O banco público 
tem um conceito de lucro mais abrangente, que inclui 
– e ressalta – a preocupação com a cidadania. Integra 
a estrutura do Estado como ferramenta fundamental 
no implemento de políticas públicas que fomentem o 
desenvolvimento, com a geração de emprego e renda.

E não só: tem compromisso também com a cul-
tura, patrocinando iniciativas que envolvem a arte po-
pular, que em Sergipe é riquíssima.

Não há incompatibilidade entre o atendimento 
a essas demandas sociais e o zelo pelas boas práti-
cas bancárias, como o comprovam os resultados do 
Banese, que aqui resumidamente expus. Basta ver a 
solidez de instituições financeiras públicas tradicio-
nais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Não é casual que, nos anos 70, mais de 50% 
das instituições bancárias do mundo eram controladas 
pelo setor público.

Após o Consenso de Washington, em 1989, com 
o advento do neoliberalismo, essa presença estatal se 
reduziu gradualmente, mas não desapareceu. Nem 
desaparecerá, sobretudo nos países em desenvolvi-
mento. E o motivo é simples: nesses países, há diver-
sos agentes econômicos que encontram dificuldades 
de acesso ao crédito, vistos como clientes de risco, 
pela precariedade das garantias que podem oferecer.

Os bancos públicos fornecem crédito a esses 
excluídos do sistema de crédito convencional – pe-
quenas e microempresas, empreendedores informais, 
agricultores familiares, pequenas propriedades rurais 
–, subsidiando taxas de juros, flexibilizando garantias, 
interferindo de forma decisiva no mercado de crédito.

Os bancos estatais podem garantir a liquidez dos 
recursos depositados em suas instituições mesmo em 
caso de problemas de insolvência. Por isso, são os 
únicos capazes de atender a segmentos que, embora 
frágeis, geram grande impacto social.

O setor privado em geral não tem interesse nes-
se tipo de investimento, sobretudo quando se trata de 
direcioná-lo a regiões geográficas menos desenvolvi-
das, como, no caso brasileiro, o Norte e o Nordeste. 
O que seria das políticas públicas de correção de de-
sigualdades sociais, tornadas prioritárias no governo 
passado e no atual, sem a presença atuante dos ban-
cos estatais, propiciando acesso ao crédito aos mais 
desfavorecidos?

Se o Brasil, no governo Lula, logrou elevar à 
classe média um contingente de mais de 28 milhões 
de cidadãos que estavam na linha da pobreza, deve-
-o em grande parte às facilidades que os bancos pú-
blicos, como o Banese, criaram no acesso ao crédito, 
flexibilizando as exigências das instituições privadas.

Há ainda a questão da autonomia política. Em 
países dependentes de investimentos estrangeiros 
no setor bancário, há o risco de comprometimento do 
balanço de pagamentos em função de instabilidades 
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externas ou do envio de lucros para outros países. Tam-
bém aí os bancos públicos exercem papel estabilizador.

Nos anos 90, período em que diversos bancos 
estaduais brasileiros foram fechados, em função do 
quadro de insolvência que apresentavam, o que se 
constatou é que foram vítimas de gestão temerária, 
decorrente do contágio de ações políticas nefastas.

Traíram, pois, seu papel de agentes do desenvol-
vimento econômico e social. O problema não estava 
nos bancos, mas nos seus gestores.

O desempenho do Banese mostra que é possí-
vel evitar esse contágio e compatibilizar uma gestão 
financeira moderna, responsável e eficaz com objeti-
vos de incremento a políticas públicas de cunho social.

Deixo aqui este registro para que sirva de exemplo 
a outras administrações bancárias públicas e contribua 
para renovar a imagem dessas instituições perante a 
sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por ocasião do Dia 
Mundial da Água, a ser celebrado no próximo dia 22 
de março, trago mais uma vez a esta tribuna o tema 
dos recursos hídricos e da extrema importância de sua 
gestão adequada, eficiente e sustentável.

O recém-terminado Fórum Mundial da Água, em 
sua sexta edição acontecida na cidade francesa de 
Marselha, evidenciou o assunto como uma das mais 
palpitantes e urgentes questões globais, com repercus-
sões imediatas e diretas em nossa qualidade de vida.

A dimensão do tema se impõe, de fato, como 
objeto central da atenção dos grandes líderes mun-
diais. O Papa Bento XVI, por exemplo, fez um apelo à 
comunidade internacional, ao fim do encontro em Mar-
selha, para que “assegure o acesso equitativo, seguro 
e adequado à água, que possa garantir o direito à vida 
e à nutrição de todos os seres humanos”.

Ao mesmo tempo escassa e vital, é preciso ficar 
claro que a água potável é o bem mais precioso de 
que dispomos, Senhor Presidente. Sem ela, não há 
vida, não há nada.

De que valem jazidas imensas de petróleo e miné-
rios valiosos sem o líquido básico de nossa existência? 
Com essa consciência, meus Nobres Colegas, deve-
mos orientar nossas ações para a sua preservação e 
eficiente distribuição, sob pena de tornar inócuo qual-
quer outro tipo de riqueza material alcançada.

Sob o lema “É hora de soluções”, o Fórum em 
Marselha foi aberto com um chamado de advertência 
emitido pela Organização das Nações Unidas, que 
divulgou preocupante relatório dando conta de que 

as mudanças climáticas e pressões demográficas to-
maram mais crítico o acesso universal à água potável.

Constata-se claramente, pelo documento da ONU, 
a relação direta entre os impactos ambientais e a es-
cassez da água em alguns pontos do Planeta. A si-
tuação se torna ainda mais grave quando ocorre em 
localidades já carentes em recursos hídricos e infraes-
trutura básica de saneamento. Estima-se que mais de 
800 milhões de pessoas em todo o Planeta não têm 
acesso regular à água, e a tendência atual é que esse 
número cresça em progressão assustadora.

Em nosso País, embora já dispondo de algu-
mas importantes ferramentas para a gestão hídrica, 
enfrentamos alguns problemas no sentido efetivá-las 
e viabilizá-las no plano concreto.

Potência ambiental e hídrica, detentora da maior 
reserva de água doce do mundo, o Brasil não pode se 
eximir em ser referência e liderança global no assunto, 
até para poder ter voz ativa e exigir dos seus pares da 
comunidade internacional o mesmo tratamento prefe-
rencial para a questão.

Nesse sentido, o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e o seu sistema de gerenciamento, principal 
instrumento diretivo da política nacional da água, de-
vem ser orientados de forma verdadeiramente descen-
tralizada e participativa, permitindo que suas ações 
atendam às questões e especificidades regionais e 
se tomem mais efetivas.

Campanhas maciças de educação e uso cons-
ciente da água, portanto, são essenciais para o êxito 
da política, que deve se expandir da burocracia gover-
namental e dos órgãos setoriais para as comunidades 
–notadamente as ribeirinhas – e organizações sociais.

O Fórum Mundial da Água sublinhou, Senhor Pre-
sidente, o papel absolutamente crucial dos Parlamentos 
na busca de soluções em matéria de gestão sustentá-
vel dos recursos hídricos. Integrando ações e políticas 
governamentais com a mobilização da sociedade para 
o tema, somos considerados atores-chave nesse pro-
cesso de conscientização e articulação institucional.

Nessa medida, temos o dever e a responsabili-
dade de debater e oferecer soluções concretas e ob-
jetivas para o melhor trato da questão. Foi com esse 
intuito que apresentamos, por exemplo, o PLS n° 444, 
de 2011, que estabelece novas diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, como a determinação da 
medição individual do consumo hídrico nas edificações 
condominiais.

Ora, Sr. Presidente, é fato que as nossas cidades 
crescem verticalmente, sob a forma de condomínios 
prediais, e o consumo de água nessas localidades 
tem sido afetado pela maneira irresponsável que al-
guns moradores têm feito. Tal fato se deve, sobretudo, 
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por não incidir direta e individualmente sobre o bolso 
desses moradores, ficando a conta diluída para pagar 
entre todos os condôminos.

Além de combater flagrante injustiça econômica, 
que leva pessoas a pagarem pela gastança de outros, 
tal medida objetiva, sobretudo, o consumo responsá-
vel da água por parte de todos, conscientizando sobre 
o papel individual que cada um de nós exerce para a 
realização do bem coletivo.

Com o mesmo propósito, elaboramos o PLS 504, 
de 2007, já remetido à Câmara dos Deputados para 
revisão, estabelecendo alguns outros mecanismos 
de incentivo ao uso racional e econômico da água em 
nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dia Mun-
dial da Água nos impõe a necessária reflexão sobre o 
que estamos fazendo com as reservas de água exis-
tentes em nosso Planeta.

Desperdício, má gestão, distribuição ineficaz e 
degradação ambiental têm nos levado a um quadro 
de crescente escassez e trágica desmobilização des-
ses recursos, absolutamente vitais para a subsistên-
cia humana.

Não podemos fugir da missão que a urgência do 
tema nos coloca, meus nobres Colegas. A água é o 
nosso bem mais valioso, e deve estar acessível a todo 
e qualquer ser habitante de nosso Planeta. Esse é o 
compromisso que todos nós devemos assumir, com o 
vigor e a premência que a matéria requer.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Aracaju, nossa amada 
Capital, comemorou, no dia 17 de março, 157 anos da 
sua fundação.

Não apenas os aracajuanos, mas todos os ser-
gipanos têm motivos de sobra para comemorar, pois 
a cidade está cada vez mais bela e acolhedora, ofere-
cendo a seus moradores muito boa qualidade de vida 
e encantando os milhares de visitantes que temos 
imenso prazer em receber.

Quatro anos atrás, Aracaju conquistou o título 
nacional de “Capital da Qualidade de Vida”, em função 
de ter ficado na primeira posição do ranking elaborado 
pelo Ministério da Saúde, por apresentar os melhores 
índices de hábitos saudáveis entre a população. E o 
Poder Público municipal faz sua parte, estimulando a 
adoção desses hábitos, mediante iniciativas como o 
projeto Academia da Cidade e a implantação de uma 
extensa malha de ciclovias.

São iniciativas sérias e conseqüentes, que vêm 
sendo progressivamente ampliadas com o objetivo de 
atender o maior número de pessoas possível. A Acade-

mia da Cidade atua em 16 polos e serve como modelo 
de referência para o programa nacional Academia da 
Saúde. Já a malha cicloviária vem aumentando verti-
ginosamente ao longo dos últimos anos, passando de 
40 quilômetros em 2008 para algo próximo aos 100 
quilômetros de extensão no corrente ano.

Um dos aspectos marcantes nesse contexto da 
elevada qualidade de vida de que desfrutam os araca-
juanos é o fato de sua cidade ser a Capital brasileira 
com o menor índice de fumantes. De acordo com a 
pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(VIGITEL), do Ministério da Saúde, realizada em 2010, 
apenas 8% dos habitantes da cidade têm esse vício, 
índice bem inferior à média nacional, de 15,5%. A baixa 
incidência do tabagismo na cidade contribui para que 
sua população seja mais saudável, produtiva e feliz.

Embora ostentando uma economia cada vez mais 
dinâmica e pujante, Aracaju continua a ser uma cidade 
tranquila, segura, aconchegante e acolhedora. Seus 
580 mil habitantes são um povo alegre e hospitaleiro, 
que se orgulha de sua cidade e gosta de mostrar suas 
belezas aos turistas que lá acorrem de todo o Brasil e 
de inúmeros países ao redor do mundo.

Aos muitos atrativos naturais com que Aracaju 
brinda os visitantes – praias, rios, manguezais – so-
mam-se à saborosa gastronomia, marcada principal-
mente pelo sabor dos frutos do mar, e a ótima infra-
estrutura urbana. E a cidade, atualmente, está muito 
bem preparada para receber os turistas, dispondo de 
grande diversidade de equipamentos culturais e de 
lazer, a exemplo de museus, galerias de arte, centro 
de convenções, teatros, parques, casas noturnas e de 
espetáculos. Sua rede hoteleira é de ótima qualidade, 
e a cidade conta com numerosos bares e restaurantes, 
com destaque para aqueles localizados na Passarela 
do Caranguejo, na orla de Atalaia.

A praia de Atalaia é, aliás, o mais belo cartão 
postal de Aracaju, a mais famosa e a mais próxima ao 
centro entre as muitas lindas praias que ornam o litoral 
da cidade. É na orla de Atalaia onde estão instalados os 
melhores bares, restaurantes, casas noturnas e hotéis 
da cidade. Revitalizada poucos anos atrás, a orla de 
Atalaia ganhou funcionalidade com a implantação de 
equipamentos de lazer e de convivência social. Entre 
as atrações do local, merece destaque o Oceanário de 
Aracaju, que abriga vinte aquários mostrando a diversi-
dade da flora e da fauna marítima e fluvial de Sergipe. 
Trata-se do quinto oceanário do País e do primeiro da 
região Nordeste, ocupando área construída de 1.100 
metros quadrados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: aponta-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE) como a Capital com menor desigualdade do 
Nordeste brasileiro, Aracaju vem apresentando um 
espetacular crescimento econômico ao longo dos úl-
timos anos.

Ainda de acordo com dados do IBGE, a econo-
mia de Aracaju cresceu, entre 2004 e 2010, mais de 
53%, tendo seu Produto Interno Bruto (PIB) passado de 
quatro bilhões e meio de reais para quase sete bilhões 
de reais. A Capital representa, hoje, mais de 37% da 
riqueza gerada em todo o Estado de Sergipe, sendo 
o Município com maior contribuição para a formação 
do PIB estadual. Considerando-se o PIB per capita, o 
de Aracaju era, já em 2008, superior a 10 mil reais, 
colocando-a na 13ª posição entre todas as Capitais do 
País e em segundo lugar na região Nordeste.

Dados obtidos pelo Censo Demográfico de 2010 
apontam que a Capital sergipana é a cidade nordes-
tina com maior crescimento da renda per capita nos 
dez anos anteriores, Essa informação é ainda mais 
significativa quando se leva em consideração que o 
Nordeste foi a região que teve o maior avanço no País. 
Segundo projeção feita pelo portal Tendências e Mer-
cado – especializado na economia da região Nordeste 
–, o PIB de Aracaju, mantido o atual ritmo de cresci-
mento, deve saltar dos atuais 7 bilhões de reais para 
21 bilhões de reais até 2025.

O avanço da economia de Aracaju implica, é claro, 
importantes mudanças. Para o Governo municipal, a 
maior pujança da economia representa maior arreca-
dação tributária e, consequentemente, um aumento de 
sua capacidade de investir em melhorias para a cidade.

Entre os anos de 2008 e 2009, o orçamento do 
Município – somando-se convênios, recursos próprios 
e empréstimos – teve acréscimo de 14%. Ainda no que 
tange às finanças públicas municipais, deve ser des-
tacada a excelente capacidade de endividamento do 
Município e o equilíbrio das contas públicas. Aracaju 
está entre as capitais brasileiras que cumprem integral-
mente as metas fixadas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Em relatório divulgado pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
em 2009, Aracaju aparece com o maior índice de De-
senvolvimento Municipal (IFDM) entre as Capitais do 
Nordeste e na nona posição em nível nacional.

A população, por seu turno, vê seu poder aquisi-
tivo evoluir junto com o progresso econômico recente. 
Com efeito, o que se observa é um grande dinamismo 
na economia local, capitaneado pelos setores de ser-
viços, indústria e comércio.

Os segmentos da construção civil, saúde e edu-
cação têm contribuído bastante para a geração de 
emprego e renda, permitindo o crescimento contínuo 
e sustentável da cidade. A qualidade dos serviços pú-

blicos oferecidos contribui para a atração e retenção 
de empreendimentos empresariais. Somente entre ja-
neiro e junho de 2011, de acordo com dados do Minis-
tério do Trabalho e do Emprego, houve crescimento de 
2,3% no número de empregos com carteira assinada.

Aliado ao crescimento econômico, Aracaju tem 
apresentado um aumento do índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Atualmente, a Capital apresenta um IDH 
de 0,79, bem acima da média nacional, que é de 0,69.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: a qualida-
de de vida de que dispõem os aracajuanos é de fato 
muito boa, graças à ótima infraestrutura da cidade. Há 
bons hospitais públicos e privados e ampla oferta de 
educação de qualidade. A Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS) 
têm, cada um, um campus no Município.

A Secretaria Municipal de Educação investe deci-
didamente na melhoria da qualidade de ensino. Neste 
ano, por exemplo, estão sendo investidos mais de 19 
milhões de reais em obras de reforma e ampliação 
de dez Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(Emef), objetivando proporcionar melhoria e adequa-
ção dos espaços físicos destinados ao aprendizado 
de crianças e jovens.

O programa “Um Computador por Aluno” está 
disponibilizando lousas digitais e laptops para uso 
nas salas de aula, objetivando proporcionar que crian-
ças de diversas idades tenham acesso a um ensino 
mais qualificado, dinâmico e que lhes atraia cada vez 
mais o interesse. Adquiridos com recursos da própria 
Secretaria Municipal de Educação, os computadores 
estão sendo destinados a 17 Escolas de Ensino Fun-
damental, representando 50% da rede de Educação 
Fundamental da cidade, as quais deverão receber os 
computadores ainda no primeiro semestre deste ano. 
Os equipamentos permitirão dinamizar o ensino e ex-
plorar novas práticas pedagógicas.

A alegria de viver do povo aracajuano manifesta-
-se em grandes festas populares que já fazem parte 
do calendário nacional, como o Pré-Caju, o Forró-Caju 
e o Projeto Verão.

O Pré-Caju é a maior prévia carnavalesca do 
País, reunindo um público de cerca de 300 mil foliões 
por noite, incluindo jovens vindos de diversas regiões 
do País. Realizado há vinte anos, o evento acontece 
no mês de janeiro na Avenida Beira Mar e tem como 
principais atrativos a animação, a segurança e a ampla 
participação popular.

O Forró-Caju é um imenso arraial montado na 
Praça de Eventos Hilton Lopes, localizada entre os 
Mercados Públicos. Em dois palcos montados pela 
Prefeitura Municipal, trios pé-de-serra, artistas locais 
e nacionais se apresentam em treze noites, fazendo 
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a alegria de quem gosta de se divertir com muita se-
gurança e alto astral.

O Projeto Verão é realizado no mês de janeiro, 
na praia de Atalaia, oferecendo gratuitamente ao pú-
blico muita música, teatro, cinema, dança, diversas 
oficinas e competições esportivas. Mesclando ritmos 
que vão do samba ao rock, grandes nomes da músi-
ca sergipana e nacional se apresentam no palco e na 
tenda eletrônica.

Além desses, também reúnem grande público a 
festa de Réveillon, o Arraia do Povo, os festejos juni-
nos espalhados pelos bairros da Capital e, é claro, as 
comemorações do aniversário da cidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo, 
portanto, registrada nos Anais da Casa minha home-
nagem aos 157 anos de Aracaju, a cidade que, funda-
da por Inácio Joaquim Barbosa e com planejamento 
urbano de autoria do engenheiro Sebastião Basílio 
Pirro, já nasceu, naquele longínquo 17 de março de 
1855, para sediar o Governo da então Província de 
Sergipe Del Rey.

A toda a população aracajuana, apresento meus 
efusivos cumprimentos pelo transcurso do aniversário 
da nossa bela e aprazível Capital.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta quinta-feira, 
comemora-se em muitos países o Dia Mundial do 
Consumidor. Em todos os Estados brasileiros, ativis-
tas, donas de casa e entidades que lutam pelo cum-
primento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
e pelo fortalecimento do movimento consumerista re-
alizam palestras, reuniões e seminários para lembrar 
a importância da data e reforçar a consciência dos 
consumidores sobre os seus direitos.

Em 15 de março de 1962, o então Presidente dos 
Estados Unidos da América, John Fritzgerald Kennedy, 
em discurso considerado um marco na defesa dos di-
reitos dos consumidores, disse que todas as pessoas 
que compravam bens e serviços deveriam ser ampara-
das por leis específicas, que garantissem à lisura das 
transações, a opção de escolha, a salvaguarda contra 
qualquer tipo de propaganda enganosa e o direito de 
serem ouvidas em caso de contestação de operação 
financeira considerada extorsiva.

Apesar da repercussão causada por aquele pro-
nunciamento, que abria, sem dúvida alguma, um longo 
debate sobre o assunto, inicialmente nas sociedades 
capitalistas mais desenvolvidas, os direitos dos con-
sumidores só ganharam dimensão mundial a partir 
de 1985.

Naquele ano, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas assinou a Resolução n° 39/248. Assim, pela 
primeira vez, o órgão de maior prestígio mundial divul-
gou, oficialmente, as diretrizes que visavam defender 
os direitos dos consumidores. De acordo com a ONU, 
as transformações econômicas que estavam ocorrendo 
em todos os sistemas econômicos assinalavam que 
medidas providenciais precisariam ser adotadas para 
proteger os consumidores.

Rapidamente, as determinações da Resolução 
da ONU tiveram grande influência em todos os paí-
ses e prepararam o caminho para a organização de 
um forte movimento social global. Aliás, no Brasil, ela 
motivou bastante os debates sobre a ordem econômi-
ca, que aconteceram durante as reuniões da Assem-
bléia Nacional Constituinte. Naquela ocasião, graças 
às inúmeras intervenções de Senadores e Deputados 
Federais Constituintes, vários dispositivos em defesa 
do consumidor finalmente foram incluídos no texto fi-
nal da Carta Magna.

Passados 28 anos do discurso do Presidente 
Kennedy, 5 anos da Resolução da ONU e dois anos 
da promulgação da Nova Constituição Brasileira, dis-
cutimos e aprovamos uma das leis de proteção ao 
consumidor mais avançadas do mundo. Dessa forma, 
o CDC foi gerado pela Lei n° 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990. A partir de 1991, o Código entrou em vi-
gor. Suas normas deveriam ser cumpridas por todos 
os fornecedores de bens e serviços, desde os mais 
modestos até os mais poderosos grupos econômicos 
nacionais e internacionais.

É importante acrescentar que, nesses últimos 22 
anos de existência, o CDC brasileiro foi sendo reformu-
lado para se adaptar às rápidas transformações eco-
nômicas, políticas e sociais que aconteceram no nosso 
País. Além disso, surgiram nesse período importantes 
entidades de apoio ao cumprimento dos princípios do 
CDC. Entre as de maior destaque, podemos citar os 
chamados Procons.

Os Procons são órgãos de proteção dos consumi-
dores. Eles são provenientes do Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (DPDC), que pertence 
ao Ministério da Justiça. O Procon tem como objetivo 
efetuar a defesa e proteção dos direitos e interesses 
dos consumidores. Eles estão instalados nas capitais e 
nos principais municípios brasileiros. Sua função mais 
importante é a de efetuar e acompanhar a fiscalização 
das relações de consumo que ocorrem entre consumi-
dores e fornecedores. Além disso, o Procon funciona 
como instância de instrução e julgamento, no âmbito 
de sua competência e da legislação complementar.

Em síntese, um processo de reclamação aberto 
pelo Procon permite ao cidadão exigir formalmente dos 
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órgãos públicos competentes providências em defesa 
dos seus direitos, porventura contrariados por ações 
ilegais ou pelo abuso de poder de terceiros.

O Procon pode, ainda, realizar acordos entre 
partes e convocar fornecedores que firam direitos dos 
outros a comparecerem em audiências, com data e 
hora agendadas, com o objetivo de tentar um acordo 
e apressar o desfecho de processos em andamento. 
Como podemos concluir, com esse poder de fiscali-
zação e intervenção no mercado, todas as vezes que 
ocorre uma denúncia de lesão de direito do consumi-
dor, o Procon está sempre pronto para agir e impor, 
ao infrator, medidas corretivas e de reparação a quem 
foi prejudicado.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 
o chamado movimento consumerista brasileiro surgiu 
em 1976, na cidade de São Paulo, com o objetivo de 
formar uma corrente forte em defesa do consumidor. 
Seu crescimento foi rápido, espalhou-se pelo País e já 
era bastante atuante quando surgiu o festejado CDC, 
em 11 de setembro de 1990.

Os principais direitos dos consumidores contidos 
no CDC são os seguintes: Direito à Segurança; Direito 
à Educação para o Consumo; Direito à Informação; Di-
reito à Proteção Contratual; Direito à Proteção Contra 
Publicidade Enganosa e Abusiva; Direito à Modificação 
das Cláusulas Contratuais; Direito à Indenização e Fa-
cilitação da Defesa Judicial; Direito a um Meio Ambien-
te Saudável; Direito à Melhoria dos Serviços Públicos.

De acordo com vários especialistas em Direito do 
Consumidor, as profundas modificações que ocorrem 
a cada momento nas relações de consumo, a rapidez 
do reconhecimento dos interesses coletivos e a hipos-
suficiência da maioria dos consumidores levaram os 
legisladores a acatar mais facilmente as demandas da 
sociedade e a incluir, nos diplomas legais, essa série 
de direitos que acabei de mencionar.

Antes de finalizar este pronunciamento, nobres 
colegas, Senadoras e Senadores, gostaria de apro-
veitar a oportunidade para dizer que, em várias oca-
siões, me manifestei neste Plenário e nas Comissões 
competentes desta Casa em defesa desses princípios, 
que considero como os mais importantes para todos 
os consumidores. Assim, apresentei proposições vi-
sando melhorar a legislação em vigor e proferi diver-
sos pronunciamentos para mostrar a importância das 
matérias encaminhadas.

Em 2005, por exemplo, esta Casa me deu a honra 
da aprovação do Projeto de Lei n° 191, que propunha 
alterações na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor); e na Lei n° 10.962, 
de 11 de outubro de 2004, para considerar como prá-
tica abusiva a oferta à venda ou a venda de produtos 

ou serviços, mediante a sistemática de pagamento a 
prazo, pelo preço de à vista.

Em 2007, apresentei o Projeto de Lei n° 42, com 
o objetivo de nova modificação na Lei n° 8.078, para 
acrescentar mais proteção contratual ao consumidor 
e considerar como prática abusiva cláusulas contra-
tuais contrárias ao justo equilíbrio entre fornecedor e 
consumidor. Convém dizer, ilustres colegas, que esta 
matéria está, neste momento, na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE), aguardando pronunciamento 
do Relator.

Finalmente, em 2010, submeti à apreciação des-
ta Casa proposição buscando outra alteração na Lei 
8.078, desta vez, em seu art. 43, parágrafo 3º, no sen-
tido de tomar rápida a comunicação aos destinatários 
dos bancos de dados e dos cadastros de consumido-
res, sobre as correções de informações desses entes. 
Neste momento, a matéria está na Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA) e o Relator é o ilustre Senador Lobão Filho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de concluir este pronunciamento, dizendo que a ce-
lebração do Dia Mundial do Consumidor representa, 
verdadeiramente, um grande exercício de cidadania, 
que deve ser aprimorado a cada ano. Nesta data, o 
consumidor brasileiro tem muito a comemorar, mas 
ainda necessita de proteção efetiva. Mesmo assim, a 
maioria dos consumidores brasileiros não pode deixar 
de festejar os grandes avanços que se verificaram nos 
últimos anos, em seu favor.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Valares. V. Exª será aten-
dido na forma regimental. 

Com a palavra, o Senador Humberto Costa, para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
solicitei este espaço para fazer uma comunicação de 
fato inadiável. No Município de Jataúba, em Pernam-
buco, Município localizado no agreste central, na últi-
ma sexta-feira, dia 23, nós tivemos um triste episódio 
que tragicamente nos mostra a situação de tensão 
que existe no campo brasileiro, nos conflitos agrários 
no nosso Estado.

Nesse evento, o líder regional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Antonio Tiningo, 
foi vítima de um covarde atentado, e como decorrência 
desse atentado, dessa emboscada, perdeu sua vida. 
Recebeu dois tiros no momento em que trafegava com 
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sua esposa ao longo de uma estrada que ligava dois 
assentamentos do MST. 

Na verdade, segundo informação das polícias, 
tudo indica ser um crime de encomenda. Os autores 
dos disparos estavam escondidos em um matagal ao 
longo do caminho. E, na verdade, esse atentado apenas 
concretizou um crime que já estava anunciado. Desde 
fevereiro, Tiningo vinha recebendo ameaças de morte 
pelo papel que ele executava como liderança regional 
do MST, nas disputas de terras na região.

Tiningo foi enterrado no domingo e a sua esposa 
que o acompanhava na moto, não recebeu nenhuma 
bala nesse atentado, mostrando, inclusive, como eram 
profissionais os autores desse crime. 

Eu queria, na condição de um dos representantes 
do Estado de Pernambuco, aqui no Senado, manifes-
tar minha solidariedade com a família do líder Antonio 
Tiningo. Também gostaria de denunciar a violência no 
campo e pedir o empenho da polícia para o esclare-
cimento dos fatos. Trata-se de realizar agora uma in-
vestigação que chegue aos responsáveis, inclusive 
mandantes, e esses possam ser punidos sob pena de 
a não punição encorajar novos episódios que atentam 
contra a vida de lideranças dos movimentos sociais.

Nós também queremos destacar a importância 
que tem a reforma agrária no nosso País. Não apenas 
a sua importância para o desenvolvimento econômico, 
social, mas, acima de tudo, para a construção da paz 
social, que é um desejo de toda a sociedade brasileira.

Pernambuco e São Paulo são tradicionalmente, 
no Brasil, as unidades da Federação que têm uma si-
tuação mais crítica em relação aos conflitos do campo. 
Os dois Estados apresentam um quadro inaceitável de 
frequentes agressões aos direitos humanos.

Pernambuco, dos engenhos, tem sua história 
marcada pelas ligas camponesas, pelas lutas de Fran-
cisco Julião e Gregório Bezerra, personagens que 
marcaram sua trajetória por intermédio da luta contra 
o latifúndio, um problema que guarda relação direta 
com a miséria no campo.

O Governo Federal tem como prioridade a erra-
dicação da pobreza, por isso tem levado investimentos 
importantes, como a Transnordestina e a transposição 
do rio São Francisco para o Nordeste, obras que vão 
funcionar para transformar estruturalmente a realidade 
difícil do agreste pernambucano. E a reforma agrária 
está necessariamente inserida nesse processo de 
mudança.

Srª Presidente, tenho a intenção também de, o 
mais rápido que puder, tratar desse tema com o re-
cém-empossado Ministro do Desenvolvimento Agrário 
Pepe Vargas.

Muito obrigado pela tolerância de V. Exª. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa. Minha 
solidariedade ao pronunciamento de V. Exª.

Com a palavra o Senador João Capiberibe, em 
permuta com o Senador Paulo Paim.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vol-
to a esta tribuna para falar mais uma vez da proposta 
de federalização da Companhia de Eletricidade do 
Amapá, CEA, preparada pelo Governo do Amapá e 
entregue ao Ministério de Minas e Energia em agosto 
do ano passado.

Agora, essa proposta voltou, depois de intensas 
negociações, com a participação decisiva da bancada 
de Senadores; do Senador José Sarney, do Senador 
Randolfe Rodrigues e com a minha participação. Che-
gamos a um entendimento com o Ministério de Minas 
e Energia para que se iniciasse o processo de fede-
ralização dessa empresa.

O apoio da bancada federal é a demonstração de 
que nossos parlamentares colocam o Amapá acima 
das divergências políticas. Isso eu falei no meu ato de 
posse; ou seja, que os eleitores do Amapá, o povo do 
Amapá nos mandou aqui para que trabalhássemos 
em busca de solução para os graves problemas que o 
Amapá vive, e um desses graves problemas é a crítica 
situação da distribuição de energia elétrica.

A proposta de federalização vem percorrendo 
um longo caminho desde agosto passado, mas avalio 
que está perto do fim. Tanto que hoje técnicos da Ele-
trobras estão no Amapá para realizar um diagnóstico 
da companhia.

Gostaria também de destacar a participação de-
cisiva da bancada federal. Os oito Deputados Federais 
do Amapá, que representam o Amapá na Câmara Fe-
deral, estiveram juntos, trabalhando conosco, da ban-
cada do Senado, construindo essa possibilidade de 
um amplo e profundo entendimento.

Essa equipe da Eletrobras deverá realizar estu-
dos preliminares para dar início ao processo de fede-
ralização. A Eletrobras fará um levantamento de todo 
o funcionamento da CEA, desde a área administrativa, 
técnica, comercial, até a operacional, para elaborar 
o diagnóstico que vai nortear suas ações, a partir da 
mudança no controle acionário, que deixará de ser do 
Estado do Amapá e passará para a União. O procedi-
mento é parte desse processo de reversão do controle 
da estatal para o Governo Federal, ocorrendo, assim, 
a federalização da distribuidora de energia amapaen-
se. A equipe da Eletrobras é coordenada pelo Dr. Luiz 
Henrique Hamann, técnico experiente da Eletrobras, 
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que já esteve no Amapá, na década de 80, fazendo 
trabalhos na CEA.

Tudo isso é fruto do trabalho do governo do Ama-
pá, que conta com o apoio irrestrito da bancada do 
Estado no Senado e na Câmara. A situação atual da 
CEA, que levou o governo do Estado a solicitar a sua 
federalização, infelizmente, faz parte da herança maldita 
de oito anos de malversação do dinheiro público, her-
dada no dia 1º de janeiro de 2011 pelo atual governo.

É por isso que, semanalmente, uso esta tribuna 
para pedir à Polícia Federal, ao Ministério Público Fe-
deral e ao Superior Tribunal de Justiça celeridade na 
conclusão do inquérito da Operação Mãos Limpas.

Para quem não tem conhecimento do que foi a 
Operação Mãos Limpas: foi uma operação gigantes-
ca, decidida pelo STJ, por um ministro do Supremo 
Tribunal Federal, que acionou a Polícia Federal. No 
dia 10 de setembro de 2010, há menos de um mês 
das eleições, deflagraram a operação que levou para 
a cadeia o governador do Estado; o ex-governador, 
que acabava de deixar o cargo; a primeira-dama; o 
prefeito de Macapá, a capital; o presidente do Tribunal 
de Contas; o secretário de segurança; dezenas de em-
presários e de servidores públicos. Essa operação se 
estendeu e envolveu várias instituições do Estado. A 
investigação, que começou no Executivo, se estendeu 
para o governo do Estado, para a prefeitura de Macapá 
e para a assembleia legislativa, da qual vários depu-
tados estão sendo investigados, e para o Tribunal de 
Contas. Portanto, praticamente, as instituições públicas 
do Amapá continuam sob investigação. Essa demora 
na denúncia dos possíveis envolvidos está causando 
enormes transtornos ao Governo do Estado, que pre-
cisa dos documentos que foram arrestados nas buscas 
e apreensões realizadas nas secretarias de governo.

Ao mesmo tempo, saúdo a proximidade da fe-
deralização da CEA – já que para nós é fundamental. 
Temos, hoje, duas hidrelétricas em construção e uma 
precária distribuição de energia elétrica, resultado de 
oito anos de sucateamento. É claro que ficamos muito 
felizes com o trabalho conjunto realizado pelo Governo 
do Amapá, pelo Governador Camilo Capiberibe, pela 
Bancada aqui do Senado da República, pela Bancada 
Federal, mas não podemos nos esquecer dos respon-
sáveis pela destruição dessa companhia, do patrimô-
nio dessa companhia. Esses responsáveis precisam 
responder pelos seus atos. Falo isso com a autorida-
de de quem foi Governador daquele Estado, de quem 
recebeu uma companhia inadimplente, com balanço 
negativo e deixou, em abril de 2002, absolutamente 
equilibrada. Claro, com dívida, uma dívida histórica, mas 
uma dívida que, diante do R$1,6 bilhão que o Governo 
herdou agora, não ultrapassava R$60 milhões, R$65 

milhões, absolutamente administrável, que o Governo 
poderia pagar sem recorrer a empréstimo.

Esse acordo que o Governo está fazendo de trans-
ferência dos ativos, de transferência desse patrimônio 
do Estado para o Governo Federal exige um emprés-
timo, só para quitar a dívida com a Eletronorte, que é 
a supridora da energia de R$1,020 bilhão.

Portanto, é necessário, sim, que se investigue 
porque distribuição de energia não dá prejuízo. Se 
desse prejuízo, as empresas todas deste País esta-
vam falidas. O que dá prejuízo é a má gestão. O que 
dá prejuízo é a corrupção. Não há nada mais antide-
mocrático que a apropriação por poucos daquilo que é 
coletivo, daquilo que pertence a todos. E a corrupção 
tem que ser diariamente combatida.

Na minha primeira passagem por esta Casa, de 
2003 a 2005, aqui estavam o Senador Mozarildo, a 
Senadora Lúcia Vânia, o Senador Suplicy, como tes-
temunhas do esforço que fizemos para aprovar uma 
lei importante, um antídoto à corrupção, que foi a Lei 
Complementar nº 131, sancionada e promulgada em 
2009, que estabeleceu regras claras de finanças públi-
cas, obrigando os entes públicos a colocar na Internet, 
em tempo real, suas receitas e despesas.

Para concluir, Sr. Presidente, é necessário que 
a sociedade brasileira como um todo se mobilize para 
exigir o cumprimento dessa lei e fazer com que todos 
os entes públicos coloquem tudo isso em detalhes, 
sem esconder, porque se alguém esconde em que 
gasta o dinheiro público é porque teme. E mais que 
isso, precisamos dar um passo adiante, porque há 
uma questão que ainda continua obscura, que são os 
processos licitatórios. E para isso estou trabalhando e 
devo dar entrada no Senado amanhã em uma lei que 
vai jogar uma luz nas comissões permanentes de lici-
tação, torná-las transparentes, transmitir os processos 
licitatórios em tempo real pelos meios de comunicação, 
principalmente pela Internet.

Hoje, os pregões são eletrônicos – uma parte dos 
pregões é eletrônica –, e não se admite mais compra 
de emergência sem visibilidade pública. Então, todo 
esse processo de compras será exposto através de 
câmeras pelas janelas, pelos portais da transparência, 
e nós vamos tornar obrigatório que cada ente público 
tenha uma janela chamada transparência pública. Ali, 
naquela janela, serão alojadas não só as receitas e 
as despesas – os gastos – mas também os processos 
licitatórios. E, mais do que isso, há vários outros itens 
que compõem essa lei, à qual deverá ser dado entra-
da no mais tardar amanhã, para que a gente possa 
coibir o conluio, os acordos criminosos que se fazem 
com o dinheiro público.
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Por isso eu gostaria, finalizando, de parabenizar 
todos os atores que chegaram a esse entendimento: 
Ministério de Minas e Energia, as bancadas no Sena-
do e na Câmara e o Governo do Amapá.

Era isso, Sr. Presidente.
Muitíssimo obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Capibe-
ribe, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador João Capiberibe, 
pelo pronunciamento, onde recorda lei tão importante 
que propôs e que, finalmente, em 2009 foi aprovada, 
visando à transparência dos atos do poder público em 
todos os níveis. E, por essa nova iniciativa, gostaria 
de lembrar que nós ainda estamos por votar o PLC nº 
32, que, justamente, atualiza a Lei de Licitações em 
relação à Lei nº 8.666. Está pronto para ser votado e 
justamente coloca em consideração os novos meios 
como o leilão eletrônico, que não havia em 1993, e 
toda a utilização da Internet, mas, certamente, a con-
tribuição de V. Exª será muito relevante.

Muito obrigado. Parabéns!
Tem a palavra, como orador inscrito, o Senador 

Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba.
Senador Cícero Lucena, tem a palavra V. Exª 

como orador inscrito, pelo tempo regimental.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs.Senadores, volto, mais uma vez, a 
esta tribuna para falar de um item que considero muito 
importante na vida, no dia a dia, na rotina do cidadão 
brasileiro, principalmente daqueles menos favorecidos.

Apresentei junto à Mesa Diretora desta Casa, 
em 14 de fevereiro de 2007, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 28, de 2007, com o objetivo de promover um 
ajuste que considero muito significativo na modalidade 
domiciliar de assistência à saúde que é prestada no 
âmbito do SUS.

Como muitos sabem, a assistência domiciliar é 
um recurso importante para que o sistema de saúde 
pública possa operacionalizar adequadamente não 
apenas os atendimentos, mas também as assim cha-
madas internações domiciliares. 

Então, nesse caso, por exemplo, o tratamento 
dos usuários de medicamentos de uso continuado, o 
atendimento das pessoas com grandes dificuldades de 
locomoção e a execução de procedimentos de longo 
prazo que não demandem necessariamente a interna-

ção no âmbito hospitalar, tais como o tratamento de 
alguns tipos de câncer, entre outras inúmeras hipóteses. 

Trato do medicamento, até porque tive uma ini-
ciativa exitosa na minha gestão à frente da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. Naquela oportunidade, 
eram cadastradas na Secretaria de Saúde cerca de 
5 mil pessoas que eram diabéticas e/ou hipertensas. 
Portanto, iam a um determinado posto na cidade para 
receber um medicamento de uso continuado na dosa-
gem de que necessitavam por um mês. 

Tivemos, então, a sensibilidade e a preocupação 
com aquelas pessoas, porque sabíamos, até pelos da-
dos estatísticos, que esse número era inferior, Presi-
dente Collor, à verdadeira necessidade da população. 
Fizemos uma campanha para que fossem verificadas 
as pressões, feitos testes de diabéticos, e elevamos 
esse número de dependentes de medicamento de uso 
continuado para 25 mil pessoas.

Passamos a adotar, então, a entrega, com todo 
o controle e segurança. A mesma era feita pelos Cor-
reios. Ou seja, o paciente ia ao posto médico; o mé-
dico prescrevia a dosagem durante 30 dias para essa 
pessoa; e, com duas vias da receita, uma ficava com 
o paciente, a outra ia para a Secretaria de Saúde, os 
medicamentos eram separados pela farmacêutica e 
entregues, pelos Correios, na casa da pessoa. 

Com isso, não só evitamos o deslocamento de 
muitos pacientes que, antes, se dirigiam às unidades 
de saúde para receber os remédios, como também 
permitiu-se o planejamento na compra, evitando, as-
sim, o desperdício do medicamento e também os 
desvios, e, consequentemente, os recursos públicos 
eram protegidos, sem falar da comodidade e respeito 
ao próximo, pois muitos sequer tinham o dinheiro da 
passagem do ônibus para se deslocarem até o posto 
de saúde que fornecia esses medicamentos. Isso se 
chama sensibilidade, zelo e cuidado com quem precisa.

O então Ministro da Saúde José Serra, numa 
visita à cidade de João Pessoa, conheceu esse pro-
grama e, ao chegar à condição de Prefeito da Capital 
de São Paulo, adotou-o com o nome de Dose Certa, 
pelo qual os medicamentos de uso continuado são 
entregues pelos Correios.

Quando deixei a Prefeitura, esse programa foi 
suspenso pela administração que me sucedeu, daí a 
razão, o motivo de eu ter apresentado esse projeto já 
em 2007. Só para V. Exªs terem ideia, na semana pas-
sada, há uns quinze dias, estive num bairro em João 
Pessoa, o José Américo, e, conversando com vários 
moradores daquele bairro, uma senhora fez questão 
de fazer um registro, infelizmente, doloroso, triste. Foi 
que a mãe dela, há 30 dias, tinha se reunido com a 
família, dizendo o quanto tinha mudado entre uma 
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administração e outra pela falta do fornecimento do 
medicamento. E essa filha deu o depoimento, dizen-
do que a mãe tinha morrido há quinze dias, ou seja, 
quinze dias após essa reunião, exatamente por falta do 
fornecimento e eles não terem a condição de comprar 
esse medicamento. Porque a realidade em nosso País 
é que existem locais, existem pessoas que ficam entre 
a opção de comprar o medicamento ou de botar comi-
da na panela da sua casa. E é lamentável que alguns 
administradores públicos não tenham a real dimensão 
nem a sensibilidade para fazer aquilo que é necessário 
para a população que mais precisa.

A modalidade domiciliar, de todo modo, já é previs-
ta na legislação faz tempo, incluída que foi nos proce-
dimentos padronizados do SUS pela Lei nº 10.424, de 
2002, que a caracterizou como prestação em domicílio 
de serviço médico, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicólogos e de assistência social.

Entretanto, não consta dessa listagem o forneci-
mento de medicamentos, item vital para o propósito de 
conferir efetividade ao integral cuidado dos pacientes 
tratados em casa. Como dizer que se faz tratamento 
em casa e não há o fornecimento do medicamento que 
se faz necessário. A medida desse projeto ajudaria, 
ainda, a estabelecer total harmonia entre a sistemática 
de atendimento domiciliar e o disposto no art. 6o, inciso 
I, letra d, da Lei n° 8.080/90, que garante assistência 
farmacêutica integral, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. E foi precisamente essa a lacuna que pretendi 
suprir com o Projeto de Lei do Senado n° 28, de 2007, 
pensando principalmente naquelas pessoas que, via 
de regra, não têm condições sócio-financeiras de as-
sumir esse tipo de despesa.

Ora, embora muitos Estados e Municípios ado-
tem políticas de fornecimento de várias modalidades 
de medicamentos, muitos tratamentos têm sido inter-
rompidos, tanto pela eventual falta dos produtos, quan-
to pela dificuldade que têm muitos desses pacientes 
de procurar as unidades de saúde para receber os 
remédios que utilizam. O resultado é um duplo preju-
ízo: o tratamento não se processa e o paciente volta 
a procurar o sistema hospitalar em busca de solução, 
agregando mais custos e mais filas a um sistema já 
sobredemandado.

Sobre a justeza desse direito, contudo, não resta 
a menor sombra de dúvida. A Constituição de 1988, 
ao elencar os direitos sociais fundamentais, foi abso-
lutamente clara ao garantir o pleno e integral direito à 
saúde, tocando ao Estado prover as condições indis-
pensáveis à sua concretização, com acesso universal 
e igualitário de toda cidadã, de todo cidadão, às ações 
e aos serviços oferecidos pelo sistema público.

Daí nasceu o SUS, instituto que veio a materializar 
grandes avanços na garantia de acesso e de melhoria 
das condições de saúde da população, principalmen-
te a carente. Na busca desses objetivos, o SUS opera 
apoiado em dois grandes pilares: a grande escala dos 
recursos públicos que mobiliza e sua execução integra-
da em todos os níveis de governo (federal, estadual e 
municipal), também dele participando as organizações 
da iniciativa privada.

Esse modelo, contudo, embora considerado ade-
quado pelos especialistas, ainda não conseguiu superar, 
na prática, as precárias condições de saúde em que 
vive a grande maioria do povo brasileiro, especialmente 
os que utilizam o sistema público de saúde.

Daí, Sr. Presidente, ser imperioso o permanente 
aperfeiçoamento do conjunto de normas que o rege!

Daí, provavelmente, Srªs e Srs. Senadores, a 
razão da excepcional acolhida que minha proposta 
obteve por parte dos membros da Comissão de As-
suntos Sociais desta Casa, colegiado que rapidamen-
te a aprovou, em caráter terminativo e sem qualquer 
voto contrário, passados menos de cinco meses de 
sua apresentação.

Por esses motivos, portanto, apelo aos colegas 
Deputados – principalmente aos integrantes das Co-
missões de Seguridade Social e Família, Finanças e 
Tributação, e Constituição, Justiça e Cidadania da Câ-
mara, que avaliem o projeto, em caráter conclusivo –, 
no sentido de dar à sua tramitação o mesmo desem-
baraço que ele obteve nesta Casa, no nosso Senado. 
Confio imensamente em sua sensibilidade para com 
as causas que verdadeiramente representam o inte-
resse popular.

Agradeço, ainda, ao Deputado Walter Tosta, de 
Minas Gerais, bravo ativista dos direitos das pessoas 
com deficiência e dos idosos, entre outros segmentos 
sociais fragilizados, pelo excelente voto em separado 
que apresentou na Comissão de Seguridade Social e 
Família, quando da discussão do projeto. A sua mani-
festação certamente agregou muita lucidez, coragem 
e sensibilidade cívica ao debate que lá se processa, 
envolvendo, ainda, duas outras matérias que tramitam 
apensadas.

Antes de finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer o registro a esta Casa, chamando a aten-
ção para o belíssimo projeto de iniciativa do Senador 
Paulo Bauer, no sentido de que nós possamos redu-
zir a carga tributária sobre o medicamento, pela sua 
oportunidade, pelo custo que isso representa para o 
cidadão brasileiro, para o aposentado, que aumenta 
sua demanda de uso de medicamento.

Sem dúvida nenhuma, isso incentiva até a própria 
indústria, porque nós acabamos de ver uma medida 
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provisória, Senador Paulo Bauer, estimulando, redu-
zindo os impostos da linha branca, com o objetivo de 
gerar empregos, de enfrentar a crise possível que o 
Governo está adotando. Concordamos com esse es-
tímulo e com a redução da carga tributária.

Entre todas as cargas tributárias do País, o mais 
justo seria reduzirmos a do medicamento. Sem dúvida 
nenhuma, estaríamos fazendo o correto, por isso pa-
rabenizo o Senador Paulo Bauer pela iniciativa nesse 
caso.

Finalizo, Sr. Presidente, com a esperança, ou 
melhor, com a certeza de que não faltará a represen-
tação popular lá na Câmara, como não faltou a daqui 
do Senado, às suas responsabilidades para com a me-
lhora das condições de prestação do serviço público 
da saúde em nosso País, e que logo poderemos co-
memorar a aprovação do PL nº 28, de 2007, e cobrar 
a integral e universal eficácia de suas disposições em 
favor da saúde pública do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer no momento, Sr. Pre-
sidente.

Meu muito obrigado e que Deus proteja todos. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Cumprimento V. Exª, Senador Cícero Lucena, 
pela contribuição que faz pela melhoria do sistema de 
saúde pública no Brasil.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra agora, pela Liderança do 
PTB, o Senador Fernando Collor de Mello, pelo tem-
po regimental. 

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
Liderança. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente 
desta sessão, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, os trágicos acontecimentos que ceifaram 
vidas, perpetrados nos últimos dias 15 e 19 de março 
– primeiro, de três paraquedistas franceses de origem 
norte-africana e fé muçulmana e, depois, de três crian-
ças e um professor da Escola Judaica de Toulouse –, 
são um triste testemunho da ruptura do tecido social 
que se verifica em diversas partes do mundo, mas é 
especialmente manifesta na Europa.

Os movimentos neonazistas ressurgidos na Ale-
manha, Áustria, em países da ex-Europa Oriental e nos 
países nórdicos, onde a chacina de Oslo, em julho de 
2011, por um jovem extremista, marcou indelevelmen-
te a alma de um país reconhecido internacionalmente 
pelo seu caráter pacato e como sede da premiação do 
Prêmio Nobel da Paz –, são todos evidências de que 
estamos confrontados com uma generalizada situação 
de precária coesão social.

Contudo, Sr. Presidente, que esta mais recente 
explosão de ódio e intolerância tenha ocorrido na Fran-
ça é especialmente chocante. A pátria da “Liberdade, 
Fraternidade e Igualdade”, berço do ideal libertário de 
todas as Américas, está se apequenando.

As comemorações do 14 de Julho, outrora marca-
das apenas por grandes desfiles militares relembrando 
a festejada “Gloire de France” nos centros urbanos, 
agora é palco, nos subúrbios, de atos de vandalismo 
e de enfrentamentos entre a polícia e uma juventude 
pobre, desiludida e à procura de um sonho que a Fran-
ça deixou de inspirar.

A situação vê-se agravada pelas reiteradas ten-
tativas de seus mais altos representantes de solapar 
a base da União Europeia, com a intenção solerte de 
reescrever o Tratado de Schengen.

A xenofobia parece imperar num continente que 
sempre foi forte na defesa das correntes migratórias, 
que enriqueceram a nacionalidade de muitas nações, 
como o próprio Brasil.

As investigações sobre o caso de Toulouse ain-
da estão em andamento, contudo parecem indicar 
que, como na chacina de Oslo, aquele que perpetrou 
essa barbaridade não fazia parte de nenhuma célula 
terrorista organizada, a despeito dos últimos noticiá-
rios, com um plano de ação definido, mas que agia de 
forma solitária.

Compreendo isso como um agravante e não um 
atenuante. A sociedade europeia está enveredando pelo 
caminho da intolerância, cega e violenta. Cega porque 
não distingue vítimas – civis ou militares, brancos ou 
negros, muçulmanos ou judeus – e porque age como 
fator inibidor das forças positivas e progressistas da 
sociedade. E violenta porque escolhe o caminho do 
confronto para se manifestar, opta pelo caminho da 
supressão do debate, de imobilizar pela intimidação.

Temo um retorno daquilo que Hannah Arendt 
magistralmente definiu como a “banalização do mal”. 
Vamos abrindo caminho para a indiferença diante do 
sofrimento alheio, para a insensibilidade frente àquilo 
que não nos atinge diretamente. A adaptação ao mal é 
um processo desumanizador que chega até o extremo 
da banalização da própria vida.

Em ambos os casos, testemunhamos atos de 
violência brutal, de radicalismo, de abandono dos mais 
básicos princípios de humanidade – presentes nos en-
sinamentos das três principais religiões monoteístas 
do mundo. Trata-se de uma doença social que flagela 
o Velho Mundo. Devemos nos opor a essa mazela in-
fecciosa que desconhece credo, raça ou cor.

Sr. Presidente, dois temas se impõem nessa dis-
cussão: a identidade e a diversidade. A identidade cul-
tural se caracteriza por vários elementos, como idioma, 
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religião, educação, costumes e arte. No trato diário de 
suas vidas, muitos valores do imigrante ou do nacio-
nal de ascendência estrangeira vão sendo deixados 
para trás. Pode, a depender das circunstâncias, não se 
sentir pleno, e sua identidade fica ofuscada por outros 
níveis de integração.

Se essa integração não ocorrer ou, ainda mais 
grave, ocorrer de forma subordinada, é de se esperar 
que os indivíduos se tornem mais conscientes de sua 
identidade cultural em função dessa situação de do-
minação por uma comunidade majoritária.

Não há como desvincular esse esfacelamento 
do tecido social da perigosa tendência da comunida-
de internacional ao caminho do egoísmo e da falta de 
solidariedade.

Há uma acabrunhante falta de visão nas grandes 
potências mundiais. Não há projeto de futuro, não há 
ousadia, não se vê aspiração por um mundo melhor. 
Impera o imediatismo míope. São incapazes de agir 
estruturalmente para as gerações seguintes.

A diversidade cultural, por sua vez, é fonte de 
constante crescimento das sociedades. Mesmo as 
culturas mais sofisticadas e ricas têm sua base em 
contribuições de outras nascentes culturais.

Como disse o Embaixador Antônio Dayrell de 
Lima...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – ...ex-
-representante Permanente do Brasil na Unesco – já 
finalizo, Sr. Presidente – e um dos maiores especialis-
tas no tema da diversidade cultural, “tratar de cultura 
é tratar de conhecimento”.

Entendo que um mundo autenticamente rico em 
conhecimento deve ser um mundo culturalmente di-
verso. Assim, as fontes de diversidade cultural devem 
ser estimuladas, pois a perda de identidade cultural 
compromete não só a própria cultura, mas o desen-
volvimento humano em seu conjunto.

Recorro novamente, Sr. Presidente, ao Embai-
xador Dayrell de Lima, que afirma que “o Brasil, por 
sua formação histórica, é um país aberto, acolhedor 
e pluralista. Somos uma síntese intercultural e não 
somente um mosaico de culturas.” Essas são as cre-
denciais que o Brasil ostenta na comunidade das na-
ções. Não criamos “pogroms”, não aceitamos guetos. 
Recebemos os imigrantes com mente aberta, seguros 
de que enriquecerão nossa realidade com suas dife-
rentes experiências.

Essa é a mensagem que o Brasil tem a dar ao 
mundo. Temos de pugnar pela paz, exigir o respeito à 
diversidade, compreender que as diferenças culturais 
enriquecem a experiência humana e não ceder às 

tentações da globalização homogeneizante. Temos 
de inculcar no processo de globalização, que é ine-
xorável, o valor daquilo que não nos é habitual, nos é 
desconhecido, do novo. Façamos com que esses va-
lores prevaleçam sobre o preconceito e a ignorância.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores, em espe-

cial ao Senador Eduardo Suplicy, por ter concedido mais 
alguns minutos para eu concluir o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Fernando Collor, que, como Pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores, sempre 
tem nos chamado a atenção para os problemas que 
ocorrem nos povos e em outras nações, cumprimento 
V. Exª por aqui fazer essa conclamação para que, na 
França e em outros países da Europa, não se come-
tam tantos atos de violência, que possam as ações 
dos seres humanos levar em conta, sobretudo, o res-
peito, o sentimento de solidariedade. E nisso estamos 
de pleno acordo.

Aproveito a oportunidade para aqui dar uma infor-
mação. Tendo em vista que, na Comissão de Relações 
Exteriores, na semana passada, houve a aprovação, 
por consenso, de um requerimento que propõe reco-
mendações ao governo dos Estados Unidos, para, entre 
outras coisas, acabar com o bloqueio a Cuba, outro, 
que, por cinco a quatro, não foi aprovado, avaliei que 
seria próprio. Muitos Senadores, mais do número regi-
mental, já o assinaram, pedindo o recurso ao Plenário, 
no que diz respeito à sugestão de que o governo de 
Cuba possa ouvir o clamor – que, inclusive, hoje está 
sendo feito pelo Papa Bento XVI, em Havana –, para 
que ali haja maior respeito, maior liberdade, inclusive 
de expressão, e a possibilidade de os cidadãos de 
Cuba entrarem e saírem.

Mas isso vai ser objeto de análise, aqui, pelo 
Plenário.

Meus cumprimentos.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 

obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Teria, agora, a palavra o Senador Alvaro 
Dias, que não se encontra presente.

Então, o Senador Paulo Bauer tem a palavra, 
como orador inscrito. 

Do PSDB de Santa Catarina, ex-Governador e 
Senador Paulo Bauer tem a palavra.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Quero saudar todos os Senadores e Senadoras 
presentes a esta sessão. Meu cordial boa-tarde.
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Apresento-me aqui, no exato momento em que 
recebo as honrosas visitas dos Vereadores Laudi Antô-
nio Luiz, do PMDB, e Valdir Pedro da Silva, do PSDB, 
do Município de Santo Amaro da Imperatriz, do meu 
Estado de Santa Catarina.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o grande número de acidentes de trânsito é um dos 
mais graves problemas que enfrentamos. As estatísti-
cas sobre o assunto contêm divergências, no entanto 
todos os números apresentados expressam verdadei-
ras catástrofes.

Não podemos tolerar esse número absurdo de 
mortos no trânsito, qualquer que seja o número real, 
independentemente do grau de confiabilidade de nos-
sas estatísticas.

O trânsito no Brasil se transformou num proble-
ma de tal envergadura, que ultrapassa qualquer limi-
te. Tornou-se, em realidade, um verdadeiro escândalo 
nacional, tristemente caracterizado por grande núme-
ro de mortes, que poderiam e deveriam ser evitadas.

Sr. Presidente Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Sena-
dores, é obrigação de todos nós que temos responsa-
bilidade política adotar providências efetivas para mini-
mizar esse grave problema, principalmente em relação 
às crianças, aos jovens, aos estudantes do nosso País.

O transporte escolar é uma atividade que faz parte 
das políticas de acesso à escola e de permanência nela. 
O art. 208 da Constituição Federal determina que “é 
dever do Estado garantir o atendimento ao educando, 
no ensino fundamental, por programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde”.

Com o objetivo de dar maior segurança ao trans-
porte escolar e zelar pela integridade física de nossas 
crianças, de nossos escolares, é que estou apresen-
tando nesta data um projeto de lei ao Senado, para 
análise e deliberação, que proíbe a utilização de veícu-
los com mais de dez anos de fabricação na condução 
coletiva de escolares.

É importante salientar, Sr. Presidente, que, como 
Secretário de Educação que fui em duas oportunidades 
no Estado de Santa Catarina, e mesmo com o desen-
volvimento que o meu Estado experimenta e com o 
nível de responsabilidade dos administradores, mui-
tas são as reclamações que se recebem diariamente, 
por meio dos mecanismos conhecidos, de pais que 
têm preocupações com a segurança dos seus filhos.

Prefeitos municipais, na intenção de dar aten-
dimento à demanda de alunos cada vez maior, com-
pram ônibus em estado de utilização muito adiantado, 
de empresas que fazem o transporte coletivo urbano. 
Chega a ser criminosa a constatação que muitas vezes 
fazemos – e eu próprio fiz – de ônibus de transporte 

coletivo urbano servirem para transporte de crianças 
de sete, oito, nove anos de idade. Muitos desses ôni-
bus têm, acima da parte estofada do encosto do ban-
co, uma barra de aço que serve de arma contra a vida 
de uma criança no momento de uma freada mais forte 
que precise ser praticada.

Além do mais, ônibus que têm pouca segurança 
pela sua condição mecânica, pelas deficiências nas 
suas portas, nos vidros, nas janelas, são utilizados 
por muitos e muitos anos. Por isso, tenho certeza de 
que o meu projeto vai trazer essa questão ao debate 
nas comissões competentes e também no plenário 
desta Casa. 

Prossigo na leitura do meu pronunciamento.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) deter-
minam que a matrícula dos alunos deve ser feita em 
estabelecimentos de ensino próximos às suas residên-
cias. No entanto, a realidade de nosso País é muito 
diferente do que determina a legislação. Muitas vezes, 
as crianças são matriculadas em estabelecimentos de 
ensino muito distantes de suas residências e são obri-
gadas a utilizar transporte escolar e a percorrer grandes 
distâncias todos os dias, enfrentando os riscos cres-
centes de um trânsito caótico ou, quando não caótico, 
difícil, porque feito em estradas rurais e em estradas 
vicinais, muitas vezes na escuridão da manhã, quando 
não ao final do dia, ao entardecer.

Muitos pais ou responsáveis pelas crianças tra-
balham em horários que não permitem transportar 
seus filhos à escola, e muitas famílias são obrigadas 
a contratar serviços particulares de transporte de es-
colares, na falta de transporte público.

A União participa, em caráter suplementar, da 
política de transporte escolar, repassando aos entes 
federados recursos destinados ao transporte de alu-
nos da educação básica residentes em zonas rurais. E 
também viabiliza, por meio de programa específico, a 
compra, por parte de prefeituras municipais, de ônibus 
escolares no programa Caminho da Escola, recente-
mente instituído pelo Governo Federal que merece, 
sem dúvida, todos os aplausos, mas que não atende 
a todas as necessidades do País.

Audiência pública realizada, em novembro de 
2011, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado, apontou a elevada idade da frota de veí-
culos escolares em circulação como um dos principais 
problemas que afetam a segurança dos estudantes e 
elevam os custos de manutenção dos veículos. A média 
nacional de veículos utilizados no transporte escolar 
é de 16,5 anos. Na região Nordeste, Senador Cícero 
Lucena, 41% da frota de veículos de transporte esco-
lar ultrapassam 20 anos.
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O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obri-
gatoriedade de inspeção semestral para verificação 
dos equipamentos obrigatórios e de segurança para 
os veículos de transporte escolar, mas não se refere 
à idade desses veículos. Não adianta fazer inspeção 
num veículo uma vez por ano ou duas vezes por ano 
se esse veículo tem 20 anos de uso. Obviamente, a 
inspeção deveria ser feita quase mensalmente, Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.

Nosso projeto tem por objetivo proteger nossas 
crianças de mais um fator de risco no trânsito e evitar 
uma prática muito comum no Brasil, que é destinar ve-
ículos muito velhos para transporte escolar, principal-
mente nos Municípios mais pobres. Veículos mais novos 
dispõem de tecnologias mais modernas e, certamente, 
contribuirão para dar maior conforto e segurança às 
nossas crianças, aos nossos estudantes, contribuindo 
para melhorar até o desempenho escolar.

Aqui, menciono, por ter conhecimento desse as-
sunto, que, nos Estados Unidos da América, por exem-
plo, o transporte escolar é feito por ônibus. Certamente, 
todos já viram pessoalmente ou em filmes, em maté-
rias ou em documentários aqueles ônibus amarelos 
que são utilizados no transporte escolar. Eles têm uma 
característica muito própria: enquanto um ônibus no 
Brasil, construído para servir de transporte urbano, de 
passageiros, pesa cerca de cinco toneladas, um ônibus 
nos Estados Unidos, daqueles que são construídos 
especificamente para o transporte de alunos, chega a 
pesar oito toneladas, tem várias portas de fuga e tem 
uma construção muito resistente, feita para suportar 
o impacto de uma locomotiva a 80Km por hora na sua 
lateral, sem que qualquer criança que esteja dentro 
dele sofra consequências mais graves num acidente 
dessas proporções. Aliás, também nos Estados Uni-
dos, aqueles ônibus são dotados de ar refrigerado e de 
sistema de calefação e, mais do que isso – é preciso 
mencionar –, são colocados para rodar transportando 
alunos por até dez anos ou, no máximo, duzentas mil 
milhas; o que vencer primeiro determina a retirada do 
ônibus do ambiente escolar e do serviço de transporte. 
Obviamente, não podemos querer implantar isso no 
Brasil, porque ainda não temos condições para tanto 
diante de nossas dificuldades e deficiências, mas di-
zer que um ônibus não pode ter mais do que dez anos 
de vida para o transporte de crianças para as nossas 
escolas creio eu ser adequado e possível.

Por isso tudo, tenho plena convicção de que o 
Congresso Nacional dará integral apoio ao nosso pro-
jeto, que contribuirá para dar melhores condições de 
estudo aos nossos alunos e para reduzir o número de 
acidentes de trânsito em todo o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Bauer, 
pela sua preocupação com as crianças e com o trans-
porte público escolar em nosso País.

Como estão ausentes os Senadores Lauro Antô-
nio, Vanessa Grazziotin e João Ribeiro, tem a palavra 
o Senador Anibal Diniz, do PT do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Eduardo Suplicy; Srs. Senadores; Srªs 
Senadoras; telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado, ocupo a tribuna na sessão de hoje 
para fazer um registro sobre a entrevista concedida 
pela Presidenta Dilma Rousseff à revista Veja desta 
semana. A conversa de duas horas resultou em um 
texto de dez páginas. A Presidenta demonstrou não 
apenas tranquilidade, mas também confiança, dando 
respostas objetivas para todas as perguntas, em todos 
os temas tratados.

Contrapondo-me a comentários que circularam 
na mídia, sou da opinião de que o bom momento vivido 
pelo nosso País é a causa principal de um roteiro mar-
cado pela normalidade da entrevista. Graças a Deus, 
nada havia de bombástico para se pôr no título, mas 
é interessante ressaltar que importantes temas foram 
tratados e bem respondidos.

Sobre a carga tributária, por exemplo, assunto 
considerado espinhoso por estar na pauta da econo-
mia nacional há anos sem uma solução satisfatória, 
Dilma Rousseff destacou que há a concordância com 
os principais representantes do empresariado nacio-
nal de que é preciso reduzir os impostos cobrados no 
País, exportando e ganhando mercados. Destacou 
também a necessidade do aumento de investimentos 
no País, tanto privados como estatais, para enfrentar 
paralisias em nosso desenvolvimento.

Entendemos, com satisfação, que o Governo si-
naliza que este ano de 2012 contará com estímulos, 
para que nossa economia possa contabilizar metas 
importantes, entre as quais está a de reduzir as des-
pesas de custeio e a de abrir espaço para o aumento 
do investimento privado, por meio de novas reduções 
da taxa de juros.

Medidas para reativar a economia estão em pau-
ta, e prova disso é o anúncio, feito na noite de ontem, 
da prorrogação por mais três meses da redução de 
impostos, o que irá beneficiar setores da indústria e 
ajudar a garantir empregos.

Além da prorrogação da redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) por mais três meses 
para os chamados produtos da linha branca – fogão, 
geladeira, máquina de lavar e máquina de secar –, o 
Governo anunciou que móveis e laminados terão a alí-
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quota de IPI zerada até junho. Já o IPI de luminárias e 
lustres foi reduzido de 15% para 5%, e a alíquota que 
é cobrada do papel de parede caiu de 20% para 10%. 
São medidas de defesa da produção nacional que be-
neficiam setores que sofrem com a concorrência de 
produtos importados.

Os produtos da chamada linha branca, por exem-
plo, tiveram importantes reduções na alíquota: para os 
fogões, a alíquota, que era de 4%, foi zerada; para as 
geladeiras, o percentual foi reduzido de 15% para 5%; 
e, para as máquinas de lavar, o percentual foi reduzido 
de 20% para 10%. A alíquota sobre os tanquinhos, que 
era de 10%, também foi zerada.

Essas medidas, ao lado da defesa comercial, 
somam-se àquelas já tomadas pelo Governo para 
permitir maior fôlego ao desenvolvimento, como a de-
soneração da folha de pagamento de alguns setores 
produtivos, entre eles calçados, confecções, móveis e 
softwares, e devem ser ampliadas.

A expectativa é a de que o investimento privado 
possa ser potencializado por mais investimentos pú-
blicos, principalmente em estradas, aeroportos, portos 
e projetos do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC).

Analistas trabalham com a estimativa de que os 
investimentos públicos tenham um forte aumento em 
2012. Esse é um caminho virtuoso.

Em 2011, o Governo investiu aproximadamente 
R$48,4 bilhões em obras contratadas. Desse valor, já 
foram executados e pagos pelo menos R$16,7 bilhões. 
O Orçamento da União para 2012 trabalhava com um 
cenário de R$80,3 bilhões em investimentos para este 
ano, e medidas provisórias já elevaram esse valor para 
R$81,2 bilhões.

Para nós, é positivo saber que o Governo garante 
que fará o que for preciso para elevar a produtividade 
da economia brasileira e sua competitividade externa.

Nesse sentido, Srªs e Srs. Senadores, é importan-
te destacar que, na entrevista, a Presidenta Dilma não 
colocou, em momento algum, os problemas nacionais 
apenas na conta da crise externa que atinge vários 
países da zona do euro. A Presidenta Dilma afirmou 
que seria “uma simplificação grosseira supor que o 
Governo brasileiro considere as pressões externas a 
única causa de nossos problemas”. Que seja bem en-
tendido: a Presidenta não as considera a única causa 
dos nossos problemas. No entanto, ressaltou que não 
há como ignorar que existem fortes fatores externos 
agindo sobre a economia brasileira e que é importan-
te proteger o País. A Presidenta se referia ao excesso 
de liquidez criado pelos países mais ricos como saí-
da para o momento de crise. Investidores contratam 
empréstimos a juros extremamente baixos nos países 

europeus e trazem os recursos para o Brasil para apro-
veitar a diferença entre as taxas de juros praticadas lá 
fora e as taxas daqui.

A Presidenta Dilma foi clara ao afirmar que o 
País não defende o protecionismo, mas defende seus 
empregos e suas empresas. O País está aberto a in-
vestimentos estrangeiros produtivos, e o que está em 
vigor hoje são medidas defensivas momentâneas, que 
serão revogadas quando o cenário externo apresen-
tar melhoras.

A Presidenta Dilma também deixou claro que não 
é possível ajustar a máquina administrativa federal de 
uma só vez e que, durante o período em que ocupar a 
Presidência da República, irá trabalhar pela transparên-
cia e pelo incentivo à identificação, ao reconhecimento 
e à adoção das melhores práticas de gestão. Este será 
o seu legado, como ela disse: o compromisso com a 
eficiência, com a meritocracia e com o profissionalismo.

Nesse ponto, a Presidenta Dilma esclareceu que 
teve uma repercussão equivocada, na mídia nacional, 
a sua recente visita à Alemanha. Em lugar de dar li-
ções àquele país, como foi dito por aqui, a Presiden-
ta deixou claro que, hoje, o Brasil tem condições de 
prescindir do dinheiro caro oferecido por países mais 
ricos a título de empréstimo. O que, realmente, foi dito 
é que o País não quer pagar juros de 13%, não tem a 
necessidade de pagar as altas taxas de permanência 
desses empréstimos, taxas essas que são cobradas 
mesmo que o dinheiro não seja usado, mas apenas para 
que o dinheiro esteja disponível a qualquer momento.

O Brasil, destacou a Presidenta Dilma Rousseff, 
não quer mais ser visto como destino certo para o ca-
pital especulativo, como no passado, ou apenas como 
mercado consumidor dos produtos que os países mais 
desenvolvidos exportam.

Há possibilidade de transformações mundiais po-
sitivas, num horizonte próximo. A Presidenta citou, por 
exemplo, a China, que, brevemente, poderá importar 
mais do que commodities e passar a comprar bens 
de consumo, como geladeiras, fogões, forno de mi-
croondas. Essa decisão poderá ser tomada por causa 
de um esgotamento do modelo atual de privilegiar a 
exportação. Ou seja, a avaliação é a de que a China 
passará a ter mais foco em seu mercado consumidor 
interno, beneficiando as exportações de manufatura-
dos do Brasil.

Além dos temas econômicos, a Presidenta tratou 
também, sem reservas, de questões políticas. Ques-
tionada sobre a tensão que pairou no Congresso em 
relação à base aliada nas últimas semanas, a Presi-
denta procurou mostrar que não há crise no Congres-
so e que derrotas pontuais sofridas pelo Governo são 
absolutamente normais numa democracia com presi-
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dencialismo de coalizão, como é a nossa democracia 
brasileira.

Então, a Presidenta procura mostrar que é inteira-
mente normal que haja momentos em que o Governo 
perca uma ou outra votação, como aconteceu no caso 
do Presidente Lula, quando perdemos aqui a votação 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), o que foi um grande prejuízo para 
o Governo e para o Brasil.

A Presidenta Dilma vem demonstrando, pelas 
suas atitudes e pelas suas entrevistas, e isso tem sido 
demonstrado nas pesquisas de opinião pública, que, 
cada vez mais, tem o domínio da máquina adminis-
trativa e que está conduzindo o País com total firmeza 
no sentido de manter o crescimento, manter os inves-
timentos, manter as ações para promover a inclusão 
social e para tirar mais e mais brasileiros da linha de 
pobreza, fazendo tudo isso com um olhar muito sere-
no para o Brasil e para o mundo e fundamentalmente 
identificando qual é o lugar que o Brasil tem de ocu-
par no mundo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero cumprimen-
tar a Presidenta Dilma pelo conteúdo dessa entrevista, 
que não teve uma manchete bombástica exatamente 
porque estamos num momento de absoluta normali-
dade no nosso País.

Eu gostaria que este pronunciamento fosse trans-
crito na íntegra pela Taquigrafia do Senado.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero trazer hoje, a este plenário, um 
especial registro sobre a entrevista concedida pela 
presidente Dilma Rousseff à revista Veja – uma con-
versa de duas horas que resultou em um texto de dez 
páginas, no qual a presidente demonstrou, segundo o 
texto, não apenas tranquilidade, mas confiança e res-
postas objetivas para todas as perguntas, em todos 
os temas tratados. 

Ao contrário de comentário que circulou na mí-
dia, não consideramos que o bom momento do país 
possa apenas provocar um roteiro óbvio de entrevista. 
Temas importantes foram tratados e bem respondidos. 

Sobre a carga tributária, por exemplo, assunto 
considerado espinhoso por estar na pauta economia 
nacional há anos sem uma solução satisfatória, Dilma 
destacou que há concordância com os principais repre-
sentantes do empresariado nacional de que é preciso 
reduzir os impostos cobrados no país, exportando e 
ganhando mercados. Destacou também a necessidade 

do aumento de investimentos no país, tanto privados 
como estatais, para enfrentar paralisias em nosso de-
senvolvimento. 

Entendemos, com satisfação, que o governo si-
naliza que este ano de 2012 contará com estímulos 
para que nossa economia possa compatibilizar metas 
importantes. Entre elas, a de reduzir as despesas de 
custeio e abrir espaço para o aumento do investimento 
privado, por meio de novas reduções da taxa de juros.

Medidas para reativar a economia estão em pauta 
e prova disso é o anúncio, feito na noite de ontem, da 
prorrogação por mais três meses de redução de im-
postos que irá beneficiar setores da indústria e ajudar 
a garantir empregos. 

Além da prorrogação da redução do IPI, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados, por mais três meses 
para os chamados produtos da linha branca, o fogão, 
a geladeira, a máquina de lavar e a máquina de secar, 
o governo anunciou que móveis e laminados tiveram 
a alíquota de IPI zerada até junho.

Já o IPI de luminárias e lustres foi reduzido de 
15% para 5% e a alíquota que é cobrada do papel de 
parede caiu de 20% para 10%. 

São medidas de defesa da produção nacional 
e beneficiam setores que sofrem com a concorrência 
dos produtos importados.

Para fogões, a alíquota, que era de 4%, foi ze-
rada. Para as geladeiras, o percentual foi reduzido de 
15% para 5% e, para as máquinas de lavar, de 20% 
para 10%. A alíquota sobre tanquinhos também foi 
zerada (era de 10%).

Essas medidas, ao lado da defesa comercial, se 
somam àquelas já tomadas pelo governo para permitir 
maior fôlego ao desenvolvimento, como a desoneração 
da folha de pagamento de alguns setores produtivos, 
entre eles calçados, confecções, móveis e software, e 
devem ser ampliadas.

A expectativa é que o investimento privado possa 
ser potencializado por mais investimentos públicos, prin-
cipalmente em estradas, aeroportos, portos e projetos 
do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.

Analistas trabalham com a estimativa de que os 
investimentos públicos tenham um forte aumento em 
2012. Esse é um caminho virtuoso.

Em 2011, o governo investiu aproximadamente 
R$ 48,4 bilhões em obras contratadas. Deste valor, já 
pagou R$ 16,7 bilhões. O Orçamento da União para 
2012 trabalhava com um cenário de R$ 80,3 bilhões 
em investimentos para este ano, e medidas provisórias 
já elevaram esse valor para R$ 81,2 bilhões. 

Para nós, é positivo saber que o governo garante 
que fará o que precisar ser feito para elevar a produ-
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tividade da economia brasileira e sua competitividade 
externa.

Nesse sentido, senhores parlamentares, desta-
co interessante que, na entrevista, a presidente Dilma 
não tenha colocado os problemas nacionais apenas 
na conta da crise externa que atinge vários países da 
zona do euro. 

Dilma afirmou que seria “uma simplificação gros-
seira supor que o governo brasileiro considere as pres-
sões externas a única causa de nossos problemas”. 
No entanto, ressaltou que não há como ignorar que 
existem fortes fatores externos agindo sobre a eco-
nomia brasileira e que é importante proteger o país.

Ela se referia ao excesso de liquidez criado pelos 
países mais ricos como saída para o momento de crise.

Ou seja, investidores contratam empréstimos 
a juros extremamente baixos nos países europeus 
e trazem os recursos para o Brasil, para aproveitar a 
diferença entre as taxas de juros praticadas lá fora e 
as taxas daqui. A presidente Dilma foi clara ao afirmar 
que o país não defende o protecionismo, mas defende 
seus empregos e suas empresas.

O país está aberto a investimentos estrangeiros 
produtivos e o que está em vigor hoje são medidas de-
fensivas momentâneas que serão revogadas quando 
o cenário externo apresentar melhoras.

A presidente deixou claro, ainda, que não é pos-
sível ajustar a máquina administrativa federal de uma 
vez, e que, durante o período que ocupar a Presidên-
cia da República, irá trabalhar pela transparência, 
pelo incentivo à identificação, e pelo reconhecimento 
e adoção das melhores práticas de gestão. Esse será 
o seu legado: o compromisso com a eficiência, a me-
ritocracia e o profissionalismo. 

Nesse ponto, Dilma esclareceu um ponto que 
teve uma repercussão equivocada na mídia nacional, 
a respeito de sua recente visita à Alemanha. Em lugar 
de dar lições àquele país, como foi dito por aqui, a pre-
sidente deixou claro que o Brasil tem hoje condições 
de poder prescindir do dinheiro caro oferecido países 
mais ricos a título de empréstimo.

O que realmente foi colocado é que o país não 
quer pagar juros de 13%, não tem a necessidade de 
pagar as altas taxas de permanência desses emprés-
timos, taxas essas que são cobradas mesmo que o 
dinheiro não seja usado, mas apenas para que o di-
nheiro esteja disponível a qualquer momento.

O Brasil, destacou Dilma Rousseff, não quer mais 
ser visto como destino certo para o capital especu-
lativo, como no passado, ou apenas como mercado 
consumidor dos produtos que os países mais desen-
volvidos exportam. 

Há possibilidade de transformações mundiais 
positivas, num horizonte próximo. A presidente citou, 
por exemplo, a China, que poderá brevemente importar 
mais do que commodities e passar a comprar bens de 
consumo – geladeiras, fogões, forno de microondas. 

Essa decisão poderá ser tomada por causa de um 
esgotamento do modelo atual de privilegiar a exporta-
ção. Ou seja, a avaliação é que a China passará a ter 
mais foco em seu mercado consumidor interno, bene-
ficiando as exportações de manufaturados do Brasil.

Srs. Parlamentares, além dos temas econômicos, 
a presidente tratou também sem reservas de questões 
políticas. Questionada sobre a tensão que pairou no 
Congresso em relação à base aliada nas últimas se-
manas, a presidente foi firme em afirmar que não há 
crise no Congresso, 

Sr. Presidente, a presidente Dilma demonstrou, 
e demonstra, tanto em pesquisas de opinião, ou com 
seu trabalho, ou em entrevistas serenas, que sua ges-
tão está baseada no interesse republicano de man-
ter conquistas e avançar em ações para alavancar o 
desenvolvimento do país. Um país que, como disse, 
“sabe onde está no mundo e sabe aonde quer chegar”. 

Sem dúvida, ela está certa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – A sua solicitação será atendida, Senador 
Anibal Diniz. 

Quero também solidarizar-me com o pronuncia-
mento de V. Exª, que enaltece a entrevista de excelente 
qualidade dada pela nossa querida Presidenta Dilma 
Rousseff, que ganhou um destaque de repercussão 
positiva em praticamente toda a imprensa. Os meus 
cumprimentos. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Tem a palavra, agora, o Senador Casildo 
Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. 

Em seguida, o Senador Jorge Viana está inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Eduardo Suplicy, que ora preside esta ses-
são; nobres colegas, volto, hoje, ao tema do Projeto de 
Resolução nº 72, de 2010, por sua importância e pela 
necessidade absoluta de ampliação deste debate. Da 
forma como está, as repercussões de sua aprovação 
serão extremamente danosas para vários Estados, 
causando ampliação de diferenças regionais, concen-
tração da riqueza, além de desequilíbrio incontornável 
nas economias das unidades federadas, sem surtir 
os efeitos desejados em favor da indústria brasileira.

Em entrevista concedida, ontem, ao jornal Diário 
Catarinense, o ex-Ministro da Fazenda no Governo 
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do Presidente José Sarney, Maílson da Nóbrega, uma 
das vozes mais lúcidas quando se trata de políticas 
públicas na economia, trouxe importantes reflexões 
que vão ao encontro do nosso pensamento. Inclusive, 
em relação a essa entrevista do nosso ex-Ministro da 
Fazenda Maílson da Nóbrega, uma entrevista de duas 
páginas para um dos jornais mais lidos no nosso Es-
tado, no término desta minha exposição, eu gostaria 
de pedir ao Presidente a transcrição da mesma nos 
Anais da Casa. É uma entrevista sóbria, independen-
te, e entendo que para nós será muito importante que 
conste dos Anais da Casa. Ao final, pedirei autoriza-
ção ao Presidente para que a entrevista conste dos 
Anais da Casa.

Inicialmente, o economista destaca o fato de que 
os incentivos de ICMS, concedidos atualmente, não 
são a causa principal do aumento das importações. 
Outros fatores são mais determinantes, como tantas 
vezes já manifestamos nesta tribuna.

Em primeiro lugar, temos a pesada carga tributá-
ria, que consome cerca de 35% do PIB. Vale destacar 
o estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), que aponta uma relação entre essa 
carga tributária e o retorno em bem-estar social. Entre 
os 30 países estudados, o Brasil ficou em último lugar 
nesse retorno do bem-estar social, em função da eleva-
da carga tributária Quer dizer, em relação ao bem-estar 
social, nós ficamos, entre 30 países, em último lugar. 

A infraestrutura logística defasada eleva, de for-
ma brutal, nossos custos. Apostamos num modelo 
de transportes quase que exclusivamente rodoviário. 
Deixamos de lado a opção lógica e racional do trans-
porte ferroviário, e nossos aeroportos são acanhados, 
para dizer o mínimo, sem desenvolvimento das rotas 
e terminais regionais. Nossos portos, via de regra, ca-
recem de melhorias.

E por falar em portos, é imperioso citar o exemplo 
catarinense. Com o programa de incentivos criado pelo 
governo do Estado, não apenas atraímos importantes 
investimentos, estimados em mais de R$5 bilhões, 
como desenvolvemos de forma vigorosa nossa estru-
tura portuária, bem como toda a cadeia de serviços 
dela derivada. Empreendedores apostaram nesse ciclo 
de crescimento e fizeram seus investimentos, muitos, 
inclusive, financiados pelo próprio BNDES.

Por fim, os altos juros cobrados no País e as 
atuais taxas de câmbio, com sobrevalorização do real, 
compõem um cenário extremamente desfavorável ao 
nosso crescimento industrial. Elevam significativamente 
os custos de produção, eliminando nossa competitivi-
dade no cenário internacional. Os reflexos são nítidos e 
inegáveis. Os índices de crescimento do setor revelam 
um quadro de estagnação e, por vezes, de retração.

As indústrias acabam optando pela aquisição 
dos seus insumos no exterior, reduzindo seus custos. 
Mas esse processo não terá fim com a equalização do 
ICMS. As importações apenas migrarão para os maio-
res centros de consumo, diminuindo os gastos com 
transporte. Como consequência, teremos um nefasto 
incremento nas desigualdades regionais, fortalecendo 
os grandes centros em detrimento do crescimento des-
centralizado. Além disso, os portos que concentrarão 
essas importações ficarão congestionados, agravan-
do as operações logísticas. Isso aqui vai ocorrer, sem 
dúvida nenhuma. Ora, para evitar um completo caos 
federativo, a unificação e, ao fim, a eliminação do ICMS 
de importação deve ser gradual. O Governo Federal 
deve apresentar também medidas compensatórias 
efetivas, concretas. Agora pergunto: se não teremos 
redução de importações e o desejado fortalecimento 
da indústria nacional, qual o objetivo desse custo e 
desse desgaste, que gera perdas de emprego e de 
renda, com graves riscos para os Estados afetados? 
Por que passar por tudo isso de uma forma abrupta? 

Obviamente, não estamos aqui defendendo a 
guerra fiscal entre Estados, muito menos incentivos às 
importações que causem danos à indústria nacional. 
O caminho passa, inevitavelmente, pelo aprofunda-
mento do debate e por ações que ataquem a causa 
do problema, e não apenas seus efeitos. É isso o que 
precisamos debater e não retirar alguns direitos que a 
própria Constituição assegura ao princípio federativo. 
Um dos únicos elementos que os Estados detêm hoje, 
do princípio federativo, é a questão do ICMS.

Da forma como está colocada a questão, não te-
remos ganhos significativos para a indústria, além de 
impingirem um pesado castigo aos Estados que usa-
ram seus incentivos fiscais como ferramenta legítima 
de estímulo ao crescimento e correção de desigual-
dades regionais. Isso, nobres colegas, tenho certeza 
de que esta Casa não permitirá; não permitirá a cria-
ção de desigualdades regionais. Não é esse o cami-
nho. Nós precisamos fazer com que todos os portos 
– descentralizando não só a importação mas também 
a exportação – possam ser utilizados, evitando, com 
isso, o congestionamento, a concentração. Não é essa 
a melhor política para o Brasil? 

Ainda hoje, no lançamento da Agenda da Con-
federação Nacional da Indústria, agora ao meio-dia, 
houve 16 propostas. A Agenda Legislativa da CNI foi 
há pouco lançada e dela tivemos a honra de participar. 
Estiveram presentes representantes das federações 
regionais. A casa estava lotada. Vários Srs. Senadores 
e Deputados Federais participaram dessa agenda da 
CNI, a Agenda Legislativa do Brasil.
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O que falo, essencialmente, é que não é a ques-
tão da importação. De forma nenhuma. São as condi-
ções que se devem oferecer à indústria nacional para 
concorrer com a indústria de países concorrentes. Ela 
tem que ter condições para concorrer com os países 
que descarregam aqui os seus produtos, e nós não 
temos condições. Quer dizer, não é só o negócio do 
real apreciado; é o problema do câmbio, os custos de 
produção no Brasil, inserindo a logística, inserindo os 
juros, uma série de questões que colocaram para nós 
todos. Aí é que está. Este é o grande nó górdio dessa 
questão: ter condições de competitividade em relação 
a outras indústrias do mundo inteiro.

Por isso, Sr. Presidente, nobres Colegas, concluo 
com essas observações. Precisamos ir devagar e le-
vando com seriedade.

Termino, Sr. Presidente, pedindo para que V. 
Exª inclua nos Anais a entrevista que o ex-Ministro da 
Fazenda Maílson da Nóbrega concedeu para o jornal 
Diário Catarinense na edição de ontem, duas pági-
nas, no nosso Estado, em que analisou essa questão, 
analisou o fortalecimento dos portos do Brasil inteiro, 
não só da importação, mas também da exportação, e 
fez uma reflexão sobre a razão principal da competiti-
vidade da indústria nacional.

Esse é o requerimento e as observações que 
faço, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Maílson da Nóbrega,  
Ex-ministro da Fazenda e consultor

“UNIFICAÇÃO DO ICMS É UM ‘TIRO N’ÁGUA’”

Os rumos da economia catarinense dependem 
muito do que será negociado nesta semana. A atual 
política de incentivos fiscais para atrair e manter in-
vestimentos foi colocada em xeque por um projeto de 
resolução que o Planalto espera ver aprovado no Se-
nado o mais rapidamente possível.

Esse projeto unifica em 4% a alíquota de ICMS 
nas operações interestaduais de produtos importados. 
Hoje, SC oferece desconto no imposto para o ingresso 
de mercadorias estrangeiras pelos portos do Estado 
ou para o importador que instalar fábricas aqui. Com 
esta estratégia, o governo do Estado abriu mão de R$ 
4,2 bilhões só no ano passado. Mas há números que 
mostram que, no complexo portuário do Itajaí-Açu, 
que engloba Itajaí e Navegantes, o volume de impor-

tações foi multiplicado por cinco entre 2003 e 2011. E 
os empregos cresceram 195%.

O governo catarinense negocia, amanhã, com-
pensações com o Ministério da Fazenda, diante de 
perdas estimadas em R$ 950 milhões de arrecada-
ção e o risco de ver 18 mil empregos migrarem para 
outros estados. Santa Catarina está no grupo dos que 
afirmam que o problema é muito maior do que afirma 
a Fazenda. A mudança no ICMS não evitararia que o 
volume de importações continue crescendo e ainda 
elevaria a concentração das operações em São Paulo.

Voz alinhada com a posição catarinense é a de 
Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda no gover-
no Sarney e um dos consultores mais respeitados do 
país sobre políticas públicas. Na próxima quinta-feira, 
ele participa de evento fechado em Joinville para tratar 
da variação cambial e a desindustrialização brasileira. 
Nesta entrevista, concedida por telefone ao DC, Nóbre-
ga, explica por que a obsessão da Fazenda em aprovar 
o projeto é um grande equívoco, ou, nas suas pala-
vras, “um tiro n’água” (leia entrevista na íntegra aqui).

Diário Catarinense – Por que o senhor discorda 
da opinião do governo de que a unificação do ICMS 
sobre importados poderá frear a avalanche de produ-
tos importados no país?

Maílson da Nóbrega – Esse assunto está mal 
estudado pelo governo. Porque ele (o governo federal) 
parte do pressuposto de que os incentivos para a im-
portação (como o programa Pró-Emprego,de SC) são 
uma causa importante do aumento das importações 
para o Brasil. Mas isso é um equívoco. Embora a guerra 
fiscal não seja desejável, e que ela gere ineficiências 
na economia porque usa um tributo inadequado – o 
ICMS, que é um imposto sobre o consumo –, não é 
isso que está em jogo.

(Programa criado pelo governo do Es-
tado em 2007. Segundo a Fazenda estadual, 
atraiu 352 empresas e gerou 15,1 mil empre-
gos diretos.)

DC – O que impulsiona esse aumento das im-
portações?

Nóbrega – As importações não estão aumentando 
por causa dos incentivos fiscais. Tudo indica que estão  
crescendo por outros fatores. Por exemplo, a expansão 
do mercado doméstico e da economia. O Brasil está 
(funcionando) em um modelo em que nós consumimos 
mais e gastamos mais do que o PIB (Produto Inter-
no Bruto, soma das riquezas do país). Essa diferença 
está sendo suprida por importações. Por outro lado, 
indústria brasileira está passando por uma perda alar-
mante de sua competitividade por razões conhecidas: 
a infraestrutura logística que não funciona, o sistema 
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tributário caótico, os juros altos, o custo da mão de 
obra, a baixa produtividade e assim por diante. Tudo 
indica que está em curso um processo de mudança da 
cadeia de suprimento das empresas brasileiras, que 
estão buscando comprar matérias primas, parque fabril 
(equipamentos, maquinários etc), peças e componen-
tes onde esses produtos são mais baratos.

(O consumo das famílias cresceu 4,1% 
em 2011, pelo oitavo ano consecutivo. E deve 
seguir neste ritmo, impulsionada pelo avanço 
da renda.)

(O déficit na balança comercial de máqui-
nas e equipamentos foi de US$ 17,9 bilhões 
em 2011, 13,6 % maior do que no ano anterior. 
O crescimento das importações foi recorde em 
SC. Entre 2004 e 2011, avançou 681%, contra 
181% da média nacional.)

DC – O aumento dos importados passa, en-
tão, por uma escolha da indústria por comprar 
insumos e equipamentos fora do país?

Nóbrega – As empresas decidiram adquirir 
esses insumos no mercado externo, onde eles são 
mais baratos. Por que estão importando por estes 
portos (onde a importação aumentou tanto nos 
últimos anos)? Porque barateia ainda mais a produ-
ção. E só importam por estes portos se o benefício 
do imposto for maior que o aumento dos custos do 
transporte. A primeira observação sobre este ponto 
é que o cálculo do secretário executivo do Ministério 
da Fazenda, Nelson Barbosa, de que o benefício 
fiscal produz o equivalente à variação cambial, está 
equivocado. Porque ele não considera o custo de 
transporte. (Barbosa argumenta que a renúncia fiscal 
dos estados torna os importados 9% mais baratos 
do que os nacionais, pressionando a indústria. Se-
ria como comprar no exterior com o dólar a R$ 1,64

e não no patamar atual de R$ 1,80).

(O crescimento das importações foi recor-
de em SC. Entre 2004 e 2011, avançou 681%, 
contra 181% da média nacional)

DC – E o que poderá acontecer se a unifica-
ção do ICMS for aprovada?

Nóbrega – Se o governo federal e os donos 
da indústria conseguirem aprovar esta resolução, 
a importação vai continuar forte. Tudo indica que 
mesmo com o pagamento do imposto (como está 
sendo proposto), o valor destes produtos importados 
ainda fica mais barato que os produtos nacionais. 
Até porque as pessoas não estão considerando que 
as empresas têm o crédito do ICMS. Quando elas 

incorporam no processo produtivo (o produto), elas 
incorporam o crédito do ICMS. A mudança não vai 
causar alívio nas importações. Se a resolução for 
aprovada, haverá um deslocamento de importações 
para outros portos, provavelmente grande parte para 
Santos (SP). Qual será o efeito disso? O efeito ime-
diato será aumentar o congestionamento no porto, 
o que vai piorar a operação da logística e prejudica 
os exportadores também.

DC – Que outras perdas a provação do pro-
jeto no Senado poderá trazer para o país?

Nóbrega – A questão das perdas abre outro 
capítulo. A questão essencial deste processo é que 
se trata de uma questão federativa. Alguns estados 
usando o ICMS para se apropriarem de uma parcela 
do imposto que caberia a outro estado... Isso tem 
pouco a ver com desindustrialização ou aumento 
de importações. A questão é outra. Os estados que 
criaram esses incentivos e ganharam arrecadação, 
claro que vão perder. Porque todos incorporaram 
essa receita nos seus orçamentos.

(segundo estudo do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ), 11 estados 
serão prejudicados.)

DC – E o que acontece a partir daí?
Nóbrega – Mesmo que essa injeção de valores 

venha a acabar, das duas uma: ou se faz um longo 
prazo para a transição (das alíquotas do ICMS atu-
ais para as que se quer implantar), ou o governo 
cobre a perda. E aí você vai ter uma coisa interes-
sante. Porque o objetivo de diminuir a importação 
não é atendido e o governo federal terá o custo de 
indenizar os estados. Além disso, ele vai criar insa-
tisfação, desgaste... o governador de SC não vai fi-
car mais satisfeito com isso, e vai conseguir que os 
senadores do Estado votem contra. Outros farão o 
mesmo, e será reduzida a base parlamentar do go-
verno. Por isso que ele está dando um tiro n’água.

(SC negociará compensações com a 
Fazenda amanhã. Vai abrir mão do incentivo 
fiscal em alguns setores (aço, plástico e têx-
teis) para tentar preservar outros.)

DC – Que mudança seria mais importante o 
governo realizar agora do que a alíquota do ICMS?

Nóbrega – O governo federal, o Senado e o lobby 
sobre este assunto estão atacando os efeitos. Mas as 
causas são mais profundas e são muito complexas. 
É um simplismo resolver por aí. Quais são as causas 
mais graves para a perda de competitividade da in-
dústria, que levam elas a mudar as suas próprias ca-
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deias de suprimento? A explicação delas comprarem 
mais barato no exterior é mais ampla. Primeiro, o Brasil 
tem aprofundado um modelo econômico baseado no 
consumo. Hoje o consumo, e me refiro à soma do con-
sumo das famílias com o consumo do governo com os 
investimentos que ele tem feito, é maior do que o PIB. 
A diferença disto com a poupança acaba vazando para 
o exterior. A indústria nacional não tem condições de 
competir por causa do sistema tributário caótico, a 
infraestrutura deteriorada, a logística que não funciona 
e com este modelo de consumo.

(O Brasil ficou apenas na 53ª posição 
no Relatório Global de Competitividade 2011-
2012, do Fórum Econômico Mundial, que ava-
liou 142 países). 

(A carga tributária representou 36% do 
PIB no ano passado. Quer dizer que de cada 
R$ 100 produzidos, R$ 36 reais foram para 
nos cofres do governo).

DC – Qual o prejuízo deste modelo?
Nóbrega – Ele aumenta a demanda por serviços, 

por mão de obra neste setor. A consequência é que 
temos uma escassez de mão de obra. O efeito é que 
os trabalhadores estão conseguindo aumentos acima 
de sua produtividade. E a indústria, que concorre no 
mesmo mercado de mão de obra dos serviços, tem 
que dar os mesmos aumentos. A indústria está tendo 
aumento de custos salariais superiores à produtividade 
e isso reduz a competitividade do setor.

DC – Após a crise de 2008, o governo federal 
disse que o Brasil sentiu menos do que os países 
ricos porque acertou ao incentivar o consumo dos 
brasileiros, reduzindo o IPI sobre carros novos, 
por exemplo. Qual é a opinião do senhor sobre 
esta política?

Nóbrega – O governo cuida só da demanda. 
Dá incentivos, faz desonerações e disponibiliza mais 
crédito neste sentido, mas não cuida da oferta. Como 
o consumo sobe, há mais investimento e mais produ-
tividade, mas o governo não cuida da infraestrutura, 
das reformas que precisa fazer. Essa mudança que 
envolve os portos, não reforma coisa alguma. O sis-
tema tributário vai continuar o mesmo. As empresas 
vão seguir lidando com o mesmo caos, com 27 legis-
lações diferentes de ICMS. Tudo que o governo faz é 
para aprofundar esse modelo de aumento de consumo.

DC – Essa alteração na alíquota do ICMS sobre 
importados poderá aumentar os preços no país?

Nóbrega – A subida dos preços não depende do 
aumento do custo, mas da demanda. Se a economia 
e o consumo continuarem aquecidos, a renda conti-
nuar subindo e o emprego continuar em um nível alto, 

os custos vão se traduzir em mais inflação. Por isso, 
também, a medida será um tiro n’água. Porque será 
muito dispendiosa para o governo.

DC – O senhor acredita que este projeto ain-
da poderá ser rediscutido ou deverá será aprova-
do em breve?

Nóbrega – O governo federal está colocando 
todo o seu prestígio e força para a aprovação desta 
barbaridade. Ele pode colocar o rolo compressor em 
ação. Isso só não vai acontecer se existirem forças que 
se oponham à isto e façam a resistência. O que vai 
depender da capacidade dos governadores em mos-
trar que o projeto resultará em mais problemas que 
soluções. Eles devem mobilizar, sobretudo, o Senado. 
Porque os senadores são mais suscetíveis a ações 
racionais do que a Câmara, são mais experientes e 
maduros. Mas o governo está colocando todo o seu 
peso no projeto. O que, infelizmente, vai gerar mais 
problemas que soluções.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Casildo Malda-
ner, por suas preocupações com a indústria brasileira 
e de Santa Catarina.

O requerimento de V. Exª será atendido.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 

Sr. Presidente, eu gostaria de usar a palavra pela li-
derança do PR.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Alfredo Nascimento estava inscrito. 
Temos que alternar, Senador Jorge Viana. V. Exª será 
o próximo orador inscrito regimentalmente.

O Senador Alfredo Nascimento tem a palavra pela 
Liderança do PR, pelo tempo regimental.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa 
hoje para dividir com V. Exªs a grande alegria que vivo 
neste momento. A alegria de ter reconhecida a legiti-
midade do meu mandato. A alegria de ver rechaçadas 
as acusações mentirosas, assacadas contra mim, por 
adversários derrotados pelas urnas. A alegria de ver 
comprovada a maturidade e a isenção da Justiça Elei-
toral brasileira, que não se verga perante interesses 
menores nem distorce os fatos para contribuir com o 
jogo político.

Nossa Justiça não se rende ao desespero da-
queles que, não tendo respaldo popular, buscam os 
tribunais para manipular a realidade.

Sr. Presidente, eu fui eleito Senador pelo Amazo-
nas em 2006 com ampla maioria dos votos da popula-
ção do Estado do Amazonas. Foi uma eleição limpa, 
em que apresentei propostas e promovi um debate 
elevado em torno dos problemas do meu Estado, uma 
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eleição em que pedi e conquistei o apoio de mais de 
620 mil eleitores.

Apesar da lisura do processo eleitoral e da mani-
festação inequívoca da preferência do cidadão, meus 
adversários não aceitaram o resultado e abriram uma 
batalha judicial para tirar de minhas mãos o mandato 
que o povo me confiou.

No final de 2006, com o resultado da eleição 
ainda fresco na memória do eleitor, lideranças do en-
tão PFL entraram com o pedido de cassação do meu 
diploma, alegando arrecadação e gastos irregulares 
em minha campanha.

A denúncia elencou amplo leque de supostas ile-
galidades que eu teria cometido, desde o uso – vejam 
só os senhores – de CNPJ falso até a veiculação de 
campanha antes do prazo estabelecido pela legislação. 

Irresponsável e infundada, a ação foi rejeitada e 
arquivada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Amazonas, que acolheu todos os esclarecimentos que 
prestei durante o processo e reconheceu não terem sido 
apresentadas provas dos ilícitos de que me acusaram.

Sem sucesso no Tribunal Regional Eleitoral, meus 
detratores buscaram no Tribunal Superior Eleitoral o 
caminho para afastar-me do meu mandato. Mais uma 
vez não tiveram sucesso. A despeito da recomenda-
ção do relator, os outros seis ministros daquela egrégia 
Corte votaram pela rejeição do pedido de cassação 
do meu diploma. 

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Mi-
nistro Ricardo Lewandowski, foi taxativo quando afir-
mou não terem sido apresentadas provas irrefutáveis 
dos ilícitos denunciados.

A votação, Sr. Presidente, concluída na semana 
passada, coloca um ponto final em seis anos de ame-
aças, de calúnias e de dúvidas levantadas contra mim 
e contra minha honra.

Mas o que me imputaram meus detratores? Ten-
taram convencer a Justiça de que eu promovi des-
pesas antes de conquistar o CNPJ e abrir as contas 
bancárias de minha campanha, acusação que refutei 
com veemência.

Meus adversários não conseguiram prová-la pelo 
simples fato de que não aconteceu. A minha campanha 
foi feita dentro das normas legais, cuidado que tivemos 
à exaustão, especialmente naquilo que disse respeito 
à arrecadação de recursos e seu decorrente gasto.

Também tentaram convencer a Justiça Eleitoral 
de que usei o CNPJ falso, de modo a comprovar a 
veiculação de propaganda irregular. Mais uma men-
tira. Na verdade, houve um fato isolado, em que uma 
gráfica contratada por meu comitê cometeu um erro 
de impressão em uma peça, trocando o número do 
seu próprio CNPJ.

Diante de denúncias vazias e sem provas, o TSE 
fez aquilo que dele o cidadão espera: impediu que a 
distorção maliciosa de fatos fosse transformada em in-
justiça, afastando quaisquer dúvidas levantadas sobre a 
lisura de minha campanha, e demonstrou, mais uma vez, 
o elevado nível em que se dá o debate daquela Corte. 
Não se deixa levar por nenhuma natureza de pressão.

Aqui, Sr. Presidente, cabe o meu mais sincero 
respeito e agradecimento a cada um dos Ministros do 
Tribunal, que souberam separar o joio do trigo e en-
xergar a verdade dos fatos, impedindo a aplicação de 
uma rasteira política irreparável.

Com essa decisão, ganhou a Justiça, que viu 
reforçada a confiança do cidadão e das demais insti-
tuições da sua capacidade de examinar e decidir com 
transparência e responsabilidade quaisquer questões 
que se apresentem. Ganhou a democracia brasileira, 
cujo amadurecimento diário e consistente, não mais 
admite vitórias roubadas a qualquer custo e ataques 
desleais.

Para encerrar, Sr. Presidente, vou dedicar-me, 
com ainda maior energia ao meu mandato, ocupan-
do aqui o espaço que me foi delegado pelo eleitor do 
Amazonas. O meu papel será sempre o de defender 
os interesses do meu Estado, identificando problemas, 
articulando soluções e fiscalizando a atuação dos go-
vernos. Farei isso sem olhar para o retrovisor, sem 
recorrer ao jogo baixo da política, respeitando meus 
adversários e unindo forças com todos aqueles que 
possam contribuir para o desenvolvimento do Ama-
zonas e de sua gente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Alfredo Nascimento, cumprimento V. 
Exª por sua manifestação. 

Tem a palavra o Senador Jorge Viana, do PT 
do Acre, pelo tempo regimental, como orador inscrito. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação 
que venho à tribuna do Senado e gostaria de, antes 
de mais nada, lamentar não ter estado aqui ontem, 
por um problema de saúde, na sessão presidida pelo 
Presidente do Congresso, Senador José Sarney, em 
comemoração aos noventa anos do Partido Comunis-
ta do Brasil. 

Eu, que tenho no PCdoB um partido que faz parte 
da minha trajetória política por tudo que temos procu-
rado construir de novo no Acre, não posso deixar de, 
como Senador, detentor de um mandato, registrar aqui, 
da tribuna do Senado, os meus cumprimentos ao Re-
nato Rabelo, aos companheiros dirigentes do PCdoB 



08308 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

no Acre: no caso, Eduardo Farias, que dirige PCdoB 
em Rio Branco, e também o companheiro Moisés Diniz, 
que dirige o PCdoB no Estado. Refiro-me também – e 
queria cumprimentar – à Deputada Federal Perpétua 
e ao companheiro e amigo Edvaldo Magalhães. Digo 
que sou testemunha viva da importância desse Partido. 

Faço questão, Sr. Presidente, de me referir às 
comemorações que se iniciaram no dia 25 de março, 
lembrando os noventa anos do PCdoB, reportando-me 
também a um sacrifício que sei que fez o Presidente 
Lula, que, mesmo num período delicado de convales-
cência, gravou um depoimento emocionado e emocio-
nante cumprimentando, agradecendo e registrando a 
importância que o PCdoB tem nas lutas do povo bra-
sileiro, na redemocratização do País e nas conquistas 
que estão vindo com a democracia.

Então, fica aqui o meu cumprimento e o meu re-
gistro, que se soma a de muitos brasileiros que cele-
bram a democracia, cumprimentando os noventa anos 
do PCdoB – Partido Comunista do Brasil.

Mas, Sr. Presidente, aproveitando o tempo regi-
mental, eu gostaria de reproduzir aqui algo, na tribuna do 
Senado, que a imprensa tem tratado, que as autoridades 
monetárias do Brasil têm-se referido, que é um contras-
senso. Nós temos celebrado, a cada quatro meses, uma 
posição ousada do Banco Central de redução da taxa 
de juros, da Selic, mas tenho aqui uma matéria do G1, 
que, em vez de anunciar, como era esperado e como 
queremos todos nós, uma redução também nas taxas 
do crédito para pessoa física, nós temos o contrário.

Veja o que diz o G1, do dia 27/3: “Juro do crédito 
para pessoa física sobe pelo segundo mês seguido.” 
Isso é um verdadeiro absurdo! Os brasileiros, nos mais 
diferentes pontos do Brasil, se perguntam: o que passa? 
Como pode a taxa Selic, que é o balizador do custo do 
dinheiro no País, estar caindo e o juro do crédito da 
pessoa física, das empresas seguir aumentando. Em 
fevereiro, a taxa para a pessoa física subiu 0.3, para 
45.4 ao ano. A taxa média de todas as operações, em-
presa e pessoa física, também avançou. 

Os juros cobrados pelos bancos em suas opera-
ções de crédito com pessoas físicas ficaram maiores 
pelo segundo mês consecutivo, em fevereiro deste ano, 
atingindo, como disse, 45.4% ao ano. Essa é uma in-
formação do Banco Central... Em janeiro, a taxa média 
estava em 45.1 ao ano. O aumento dos juros bancá-
rios acontece novamente na contramão da queda do 
custo que as instituições financeiras têm para captar 
seus recursos, que passou – no caso das operações 
com pessoa física – de 10.2% em janeiro para 9.6% 
em fevereiro. O recuo do custo da captação acontece 
em um momento de corte dos juros básicos da eco-

nomia, atualmente em 9.75% ao ano. Isso é o valor 
da taxa Selic. 

Alguns dos que estão ouvindo a rádio Senado e 
nos assistindo pela TV Senado podem nos perguntar: 
que história é essa e o que significa essa taxa Selic? 
Como ela afeta a vida do consumidor? E eu, aprovei-
tando este espaço, gostaria rapidamente de dizer que 
taxa Selic é a taxa média de juros que o Governo brasi-
leiro paga por empréstimos tomados junto aos bancos, 
ou seja, é a taxa que baliza. É muito importante deixar 
bem claro que ela baliza as demais linhas de crédito. E 
por que a taxa Selic é importante para a economia do 
Brasil? Todos nós estamos acompanhando e sabemos 
que o Governo brasileiro, que conseguiu dominar a in-
flação, fazer a inclusão social e gerar mais emprego, 
tem usado a taxa Selic como auxiliar. O Governo usa 
a taxa Selic como instrumento do controle da inflação. 

V. Exª, que aqui preside, que luta a sua vida inteira 
por distribuição de renda, por uma renda mínima para 
todos, sabe o quanto é importante termos o controle da 
inflação. V. Exª, como todos nós, também trabalha na 
busca de uma taxa de juros cada vez menor, para que 
as pessoas possam ter crédito; tendo crédito, possam 
ser consumidores e, sendo consumidores, ajudam no 
crescimento do nosso País. Por que tanta gente reclama 
da taxa de juros? Os juros altos diminuem o consumo, 
o que prejudica a venda das empresas. Certamente, 
com isso, as empresas não crescem, temos menos 
emprego e a economia encolhe.

E para o consumidor, o que implica a tal da Selic? 
A Selic dá a medida das outras taxas de juros usadas 
no Brasil, como o cheque especial, o crediário, que 
tanta gente agora acessa, tanto o custo do dinheiro 
dos cartões de crédito e da própria poupança. A partir 
dela, é que os bancos calculam o quanto cobrarão de 
juros para conceder um empréstimo.

Daí o absurdo que estamos vivendo hoje, em 
que o Banco Central reduz a taxa Selic e os bancos 
privados, e até públicos, seguem aumentando o custo 
do dinheiro para o cidadão. Isso se reflete na hora em 
que o cidadão faz um crediário numa loja, para melhor 
equipar a sua casa e ajudar a família. Aqui tenho em 
minhas mãos: “Lucro de bancos bate variação da Selic. 
O ganho obtido na concessão de crédito pelos cinco 
maiores bancos aumentou 316% ante a variação de 
233% da Selic e do IPC de 55%”. Estou referindo-me 
a uma variação de 2003 para cá. É um absurdo! Nes-
se período, os ganhos das cinco maiores instituições 
financeiras do País saltaram 316%, Sr. Presidente, ante 
os 233% da Selic e os 55% da inflação acumulada 
pelo IPC. Em compensação, a rentabilidade é menor 
do que antes, vale frisar.
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Queria, Sr. Presidente, concluir, dizendo que é um 
verdadeiro absurdo! Quem fala é o Banco Central. O 
Banco Central afirma que os juros bancários de todas as 
operações de pessoas físicas e de empresas também 
cresceram em fevereiro deste ano, quando atingiram 
38,1% ao ano, contra 38% ao ano, em janeiro de 2012.

Isso é difícil de entender e, daqui do Senado, 
todos temos de nos somar e cobrar uma ação do pró-
prio Banco Central.

Eu também quero me referir a uma posição do 
próprio Banco Central: o spread bancário das linhas 
de crédito dos bancos com os recursos livres passou 
de 27,8 para 28,4 em fevereiro deste ano.

O spread bancário é composto pelo lucro das ins-
tituições financeiras, pela taxa de inadimplência, pelos 
tributos e custos administrativos. Segundo economis-
tas, no Brasil, ele é um dos mais elevados do mundo.

Eu quero, Sr. Presidente, concluindo, dizer que o 
Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, dis-
se, no mês passado, numa reunião na CAE, Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado, que a redução 
do spread bancário, no Brasil, é uma prioridade do 
Governo e uma determinação da Presidente Dilma.

Sr. Presidente, é um verdadeiro absurdo a situ-
ação que estamos vivendo hoje. Os juros médios co-
brados pelos bancos em suas operações no cheque 
especial alcançam 182,8%.

Aí, eu concluo, Sr. Presidente, agradecendo a 
compreensão de V. Exª e só fazendo a citação de um 
artigo – mais um minuto para concluir, Sr. Presidente 
– que o Benjamin Steinbruch escreveu para a Folha 
de S.Paulo de ontem.

Vale cumprimentar a Presidente Dilma por ter reu-
nido as 25 maiores empresas do Brasil e pactuar um 
compromisso de lutarmos juntos, sociedade e Governo, 
pela retomada do crescimento da indústria do Brasil.

Os nossos vizinhos celebraram, no ano de 2011, 
um crescimento muito maior que os 2,7 que o Brasil al-
cançou. A Argentina cresceu 8,8%; Peru, Chile, Colôm-
bia e Uruguai cresceram duas vezes mais que o Brasil.

Essa situação é decorrente da queda da partici-
pação do setor da indústria no PIB brasileiro. Depois de 
chegar a 26% do PIB, a indústria do Brasil participou, 
em 2010, com 16% e, em 2011, com 14,6%.

Sr. Presidente, 14,6% são mais ou menos equiva-
lentes ao período da época pré-Juscelino Kubitschek 
dos anos 50.

A participação da indústria no PIB foi de 1,6%.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é muito im-

portante que somemos esforços, porque o Brasil pre-
cisa aproveitar este momento especial que estamos 
vivendo, de crescimento com inclusão social, e cres-
cermos a números que possam ser importantes para 

aumentar a inclusão, mas, essencialmente, consolidar 
o Brasil como um País de classe média.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos ao Senador Jorge 
Viana por sua análise da situação econômica e da im-
portância de se proceder à diminuição da taxa Selic, 
como objetivo importante, e para estimular a econo-
mia, exaltando também a reunião da Presidenta Dilma 
com os empresários. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador José Agripino, V. Exª tem a pala-
vra pela ordem. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para ler 
o ofício que eu recebi do Senador Demóstenes Torres, 
Líder do nosso partido, a mim endereçado no dia de hoje.

Senador José Agripino, Presidente do 
Democratas.

Sr. Presidente, a fim de que eu possa 
acompanhar a evolução dos fatos noticiados 
nos últimos dias, comunico a V. Exª o meu 
afastamento da Liderança do Democratas no 
Senado Federal.

Atenciosamente, 
Senador Demóstenes Torres.

Eu faço essa comunicação à Casa lendo o expe-
diente do Senador Demóstenes Torres, um companheiro 
extremamente valoroso, que vive um momento difícil, 
além de comunicar à Casa que entre hoje e amanhã 
a bancada se reunirá em função da renúncia de S. 
Exª, para escolher o novo Líder do partido nesta Casa.

É a comunicação que faço.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigado, Senador José Agripino. É de grande 
relevância a comunicação que V. Exª faz. Certamente, 
haverá o desejo da Casa de ouvir os esclarecimentos 
do Senador Demóstenes Torres.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício Int. nº 32/GSDT 

Brasília – DF, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
A fim de que eu possa acompanhar a evolução 

dos fatos noticiados nos últimos dias, comunico a 
Vossa Excelência o meu afastamento da liderança do 
Democratas no Senado Federal.

Atenciosamente, –  Senador Demóstenes Torres.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa os Deputados Ro-
gério Marinho e Stepan Nercessian, como membros 
suplente e titular, em substituição, respectivamente, 
aos Deputados Jutahy Júnior e Augusto Carvalho, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória n° 562, de 2012, 
que “dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da 
União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, al-
tera a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir os polos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa 
Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei n° 11.494, de 
20 de junho de 2007, para contemplar com recursos 
do Fundeb as instituições comunitárias que atuam na 
educação do campo, altera a Lei n° 10.880, de 9 de 
junho de 2004, para dispor sobre a assistência finan-
ceira da União no âmbito do Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação 
de Jovens e Adultos, e dá outras providências”, con-
forme os ofícios que foram enviados respectivamente 
pela Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados 
e pela Liderança do próprio PV–PPS, também da 
Câmara dos Deputados.

São os seguintes os ofícios:

Of. No 333/2012 / PSDB  

Brasília, 27 de março de 2012. 

Assunto: Indicação de Membro de Comissão. 

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado  Rogério 

Marinho, em substituição ao Deputado Jutahy Junior, 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
destinada a analisar a Medida Provisória no 562/12, que 
dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no 
âmbito do Plano de Ações Articuladas, altera a Lei no 
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os pólos 
presenciais do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
na assistência financeira do Programa Dinheiro Direto 
na Escola, altera a Lei no 11.494, de 20 de junho de 
2007, para contemplar com recursos do FUNDEB as 
instituições comunitárias que atuam na educação do 
campo, altera a Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, 
para dispor sobre a assistência financeira da União no 
âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e 
dá outras providências.

Respeitosamente, – Bruno Araújo, Líder do 
PSDB. 

OF/LID/Nº 36/2012 

Brasília, 27 de março de 2012 

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Stepan 

Nercessian – PPS/RJ, como titular, em substituição ao 
Deputado Augusto Carvalho – PPS/DF, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
562/12, que “Dispõe sobre o apoio técnico ou financei-
ro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, 
altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir os polos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa 
Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, para contemplar com recursos 
do Fundeb às instruções comunitárias que atuam na 
educação do campo, altera a Lei nº 10.880, de 9 de 
junho de 2004, para dispor sobre a assistência finan-
ceira da União no âmbito do Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, e dá outras providencias”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a palavra o Senador Paulo Davim como 
orador inscrito.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de 
abordar o tema para o qual vim à tribuna na tarde de 
hoje, eu gostaria de fazer o registro de um evento de ex-
trema importância que acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 
31 de março, ou seja, a partir de amanhã, em Salvador, 
na Bahia: o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental.

Esse evento é considerado o mais importante 
evento da educação ambiental no País e tem como 
tema a Rio+20 e as sociedades sustentáveis. Esse 
evento visa discutir, de forma exaustiva, o desenvol-
vimento sustentável e a erradicação da pobreza e 
também a governança internacional para o desenvol-
vimento sustentável.

Esse é um fato importante, porque todos os even-
tos ligados ao meio ambiente, ligados ao tema ambien-
tal, estão voltados para a Rio+20, que acontecerá este 
ano no Rio de Janeiro.

Portanto, faço este registro do VII Fórum – já 
está na sua sétima edição – Brasileiro de Educação 
Ambiental, que reunirá os educadores ambientais que 
compõem a Rede Brasileira de Educação Ambiental 
(REBEA).

Portanto, está feito o registro.
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Mas, Sr. Presidente, o Brasil, nos últimos dez 
anos, teve um crescimento inconteste, com geração 
de emprego, maiores oportunidades para as pessoas 
de baixa renda. E, com isso, houve um crescimento 
natural da classe C. Nos últimos sete anos, houve uma 
migração de 64 milhões das classes D e E para essa 
classe. Só em 2011, foram contabilizados 2,7 milhões 
brasileiros que passaram a fazer parte da classe C, 
oriundos das classes D e E, chegando ao total de 103 
milhões de brasileiros ocupando essa faixa de classe 
social, o que corresponde a aproximadamente 54% da 
população brasileira.

Pois bem, todas as vezes que há essa migração, 
há um natural consumo de bens por quem atinge esse 
patamar. E nós, vivenciando o problema de saúde pú-
blica no Brasil, que é um fato – todos conhecemos os 
seus graves problemas –, é óbvio que essas pessoas 
elejam como prioridade a saúde: a sua saúde e a de 
seus familiares. O que está acontecendo é que está 
havendo uma maior busca, uma maior procura pela 
assistência à saúde suplementar, através das opera-
doras de planos de saúde.

No Brasil, 48 milhões de pessoas fazem uso dos 
famigerados planos de saúde. E esses planos de saú-
de, por sua vez, precisam se adequar à nova realidade, 
coisa que não está acontecendo. 

Há limitações de todas as ordens. Há limitação na 
liberdade de escolha dos usuários dessas operadoras. 
Há limitação na liberdade de ação dos profissionais 
que prestam serviços à população por meio dessas 
operadoras de planos de saúde. Muitas vezes, há uma 
tentativa de ingerência na condução dos pacientes por 
parte dessas empresas, e os usuários estão enfren-
tando dificuldades na liberação ou na autorização dos 
exames solicitados pela equipe médica.

A Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho 
de 2011, dispõe sobre a garantia de atendimento dos 
beneficiários de plano privado de assistência à saúde 
e altera, inclusive, a Instrução Normativa nº 23, de 1º 
de dezembro de 2009. Essa Resolução da Agência 
Nacional de Saúde, que é recente, que é de 2011, 
estabelece um prazo mínimo para que os pacientes 
tenham acesso aos procedimentos e aos serviços que 
procuram. Por exemplo, o art. 3º dessa Resolução de-
termina que, para consulta básica em Pediatria, em 
Clínica Médica, em Cirurgia, em Ginecologia e em 
Obstetrícia, haja uma tolerância de sete dias úteis e 
que, para as consultas nas demais especialidades mé-
dicas, haja uma tolerância de 14 dias úteis. E segue 
uma tabela de tolerância para esses procedimentos, 
obrigando as operadoras de plano de saúde a oferece-
rem esse procedimento dentro do prazo estabelecido 
por essa Resolução.

Qual é o problema que estamos vivenciando 
nessas operadoras?

Se um paciente precisa de atendimento ambulato-
rial, precisa fazer um exame ambulatorial, a tolerância 
é variável, de sete a dez dias. Se esse atendimento 
se dá em regime de internação eletivo, em que há um 
prazo para se realizar o exame ou para se internar o 
paciente, o prazo é 21 dias para que o plano de saú-
de conceda ao paciente esse procedimento. Mas, se 
for um procedimento de urgência e emergência, essa 
liberação deverá ser imediata, de acordo com o art. 
3º, XIV, da Resolução nº 259, de 17 de junho de 2011.

O que está ocorrendo na prática no dia a dia? 
Há os pacientes internados nas UTIs que precisam de 
autorização para um procedimento invasivo, como, por 
exemplo, uma angioplastia ou um implante de marca-
-passo ou uma cirurgia cardíaca, e os planos de saúde 
não estão obedecendo a esse prazo determinado pela 
Resolução da Agência Nacional de Saúde.

Nesta semana mesmo, em Natal, um paciente 
precisava de um procedimento de angioplastia com ca-
teter extrator de coágulo, um procedimento de urgência, 
e a família teve de custear o procedimento, porque o 
plano de saúde não liberou o recurso de acordo com 
o que determina a Resolução Normativa nº 259, da 
Agência Nacional de Saúde.

Está havendo um flagrante desrespeito por parte 
das operadoras de plano de saúde ao que determina 
a Agência Nacional de Saúde, trazendo prejuízo para 
seus usuários, ou seja, aumentando o tempo de inter-
nação desnecessária desses pacientes e, inclusive, 
colocando em risco a saúde dos que estão internados 
esperando essas autorizações. Estão expondo os pa-
cientes a uma infecção hospitalar e a outros problemas 
oriundos de uma internação prolongada.

Portanto, Sr. Presidente, desta tribuna do Sena-
do, faço um apelo para que as operadoras cumpram a 
Resolução da Agência Nacional de Saúde, até porque 
essas operadoras precisam se adequar à nova reali-
dade social do Brasil. Está havendo uma migração das 
classes D e E para a classe C, e esta classe está lan-
çando mão, de forma muito mais frequente, de plano 
de saúde de que há alguns anos, porque houve um 
crescimento, uma elevação da sua receita familiar. E, 
como falei a pouco, também em função da dificulda-
de de acesso ao atendimento médico na rede pública, 
é óbvio, é claro que esses pacientes vão buscar seu 
atendimento e o de seus familiares pelos planos de 
saúde, os quais não estão apresentando resposta a 
essa demanda crescente no mercado de assistência 
à saúde suplementar.

Portanto, fica aqui meu registro, fica aqui a solici-
tação para que a Agência Nacional de Saúde promova 
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a fiscalização do cumprimento da sua Resolução por 
parte das operadoras dos planos de saúde.

Reitero minhas congratulações aos organizado-
res do Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que 
acontece do dia 28 ao dia 31 de março, em Salvador, 
na Bahia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Davim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero pedir minha 
inscrição pela Liderança do PSDB.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – V. Exª poderia me informar a hora da Or-
dem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Estou sendo informado de que há poucos 
instantes foi concluída a reunião dos Líderes, de ma-
neira que o Presidente Sarney deverá estar aqui em 
instantes.

Estão inscritos para falar como Líderes V. Exª e 
o Senador Alvaro Dias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª, então, tem a palavra como Líder.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Vamos aguardar a Ordem do Dia. Eu falo depois da 
Ordem do Dia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª, então, vai falar após a Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Perfeitamente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Está bem.
Então, Senador Alvaro Dias, V. Exª tem a palavra 

como Líder.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, não como Líder.

Aguardando a presença do Presidente Sarney, 
quero submeter à Mesa uma questão de ordem. Embora, 

na reunião de Líderes, o Presidente já tenha adiantado 
que encaminhará ao Supremo Tribunal Federal embar-
gos de declaração para obter esclarecimentos sobre 
dúvidas existentes em relação à reunião da Comissão 
Mista como decorrência da última decisão do STF, nos 
termos do art. 131 e seguintes do Regimento do Con-
gresso Nacional, venho propor a presente questão de 
ordem, consoante fatos e fundamentos a seguir expostos.

O Congresso Nacional atualmente enfrenta calo-
rosos debates acerca da apreciação de medidas pro-
visórias, tendo em vista o abuso na utilização desse 
instrumento constitucional pelo Poder Executivo e que 
em muito prejudica a função precípua do Legislativo, 
que é a de legislar.

Tais discussões ganharam ainda maior repercus-
são após recente decisão do Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029, em 8 
de março do corrente, relatada pelo eminente Ministro 
Luiz Fux, em que se julgou a Lei nº 11.516, de 2007, 
que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação 
de Biodiversidade, entendendo que é obrigatória a 
análise das MPs pela Comissão Mista do Congresso 
Nacional, conforme determina o art. 62, §9º, da Cons-
tituição da República.

Em cumprimento a esse ditame constitucional e 
analisando o conteúdo da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, o Supremo decidiu que compete 
às comissões mistas, obrigatoriamente, analisar e emitir 
parecer sobre as MPs, em fase inafastável do processo 
legislativo dessa espécie de proposição legislativa ex-
cepcional, previamente à sua apreciação pelo Plenário 
de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Ao assim decidir, o Supremo restabeleceu a or-
dem jurídica e política constitucional, promovendo por 
via jurisdicional o reequilíbrio dos Poderes, de forma 
a privilegiar a função legiferante do Parlamento, em 
atendimento ao principio fundamental da harmonia e 
independência entre os Poderes Republicanos, uma 
vez que a nossa Constituição adotou o sistema de 
freios e contrapesos inspirados na Constituição norte-
-americana. 

Ainda que o acórdão da referida Ação Direta de 
Inconstitucionalidade não tenha sido publicado, o STF 
disponibilizou o voto condutor desse julgamento, pro-
ferido pelo Ministro Fux, e ainda o extrato da decisão, 
em que se observa claramente ter havido a declaração 
incidental da inconstitucionalidade

dos já citados arts. 5º, caput, e 6º, caput 
e parágrafos, da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, pois dispensam a prola-
ção de parecer por parte da Comissão Mista, 
não sendo suficiente sua elaboração por par-
lamentar relator.
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Outrossim, ficou assim formatado o dispositivo 
do voto do Ministro Fux:

(...)
Note-se que a decisão do STF faz ex-

pressa menção ao art. 5°, caput, e ao art. 6º, 
caput, da Resolução n° 1, excluindo o prazo 
de 14 (quatorze) dias para emissão de parecer 
pela Comissão Mista, bem como as determina-
ções regimentais que autorizam a supressão 
dessa instância de análise, para deliberação 
direta nos plenários da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, respectivamente.

Diante dessa situação inédita, o STF remodelou 
o processo legislativo regimental das medidas pro-
visórias, adequando-o, como já dito, aos comandos 
constitucionais.

Com isso, diversas questões demandam escla-
recimento por parte de V. Exª, quando da análise da 
primeira medida provisória editada após o histórico 
julgado da Suprema Corte.

Nesse sentido, indagações de ordem regimen-
tal, e, ainda, com base em questões que somente a 
práxis revelaria, devem ser antecipadas e, desde logo, 
enfrentadas, em homenagem ao princípio da segu-
rança jurídica.

Ontem, quando da instalação da Comissão Mista 
destinada a apreciar a MP nº 562, de 2012, não houve 
quorum. Esse fato, aliás, muito comum e que inspirou 
a edição de parte dos normativos da Resolução n° 1, 
de 2002, leva-nos a prever, por exemplo, que, na falta 
de prazo, ante a declaração incidental de inconstitucio-
nalidade dos arts. 5o e 6o da referida Resolução, não 
seria impossível prever que a Comissão Mista poderia 
apresentar seu parecer em tempo demasiadamente 
excessivo, o que afetaria consideravelmente a análise 
da MP pelos Plenários da Câmara e do Senado, os 
quais teriam, assim, um prazo extremamente reduzido 
para suas respectivas deliberações.

Assim, diante das modificações que o julgamento 
da citada ação direta de inconstitucionalidade promo-
veu na resolução que trata das medidas provisórias, 
formulo a presente questão de ordem, por meio da 
qual se levantam as seguintes indagações a V. Exª:

1. Diante da declaração de inconstitucionalidade in-
cidental dos arts. 5°, caput, e 6o, caput, da Re-
solução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
e uma vez que o acórdão não fora ainda publi-
cado, já deve o Congresso Nacional atualizar o 
referido ato normativo comum?

2. Em caso afirmativo, quando se promoverá referida 
atualização, uma vez que já tramita no Poder 

Legislativo medida provisória editada após a 
decisão da Suprema Corte?

3. Diante da imposição de análise das medidas pro-
visórias pela Comissão Mista respectiva e pelo 
STF, previamente à apreciação das Casas Le-
gislativas, e uma vez que parte dos prazos re-
gimentais da Resolução nº 1, de 2002, foram 
suprimidos, poder-se-ia fixar algum prazo para 
que a Comissão Mista elabore seu parecer ou 
poderá a Comissão reter a MP indefinidamente?

4. Que providências podem ser adotadas para que se 
evite a recorrente e muitas vezes proposital falta 
de quórum nas comissões mistas e qual seria a 
causa principal comprometedora do processo 
legislativo das medidas provisórias no Congres-
so Nacional?

5. Diante da demora da Comissão em cumprir suas 
funções constitucionais, quais serão as provi-
dências adotadas para impedir que a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal recebam a 
medida provisória em prazo exíguo?

6. Decorrido o prazo de 45 dias sem que haja pa-
recer da Comissão Mista, a medida provisória 
trancará automaticamente a pauta da Câmara 
dos Deputados?

7. Nesse caso, a proposição legislativa correspondente 
continuará regimentalmente no fórum de apre-
ciação da Comissão Mista ou deverá ser enca-
minhada coercitivamente ao Plenário da Câmara 
dos Deputados, mesmo diante da possibilidade 
de supressão da instância constitucional?

8. Como adequar os prazos remanescentes previstos 
na Resolução nº 1-CN, de 2002, vez que o STF 
excluiu os previstos no art. 5º e no art. 6º?

9. Em atenção ao princípio da legalidade, como se 
dará o cumprimento do §3º do art. 6º da referi-
da Resolução, que expressamente faz remissão 
ao reconhecido e inconstitucional §2º do mes-
mo artigo?

10. E como se procederá quanto à remissão feita aos 
arts. 5º e 6º, declarados parcialmente inconstitu-
cionais, conforme previsto no art. 10 do norma-
tivo em questão?

Portanto, Sr. Presidente, há questões que devem 
ser remetidas, como quer o Presidente Sarney, ao Su-
premo Tribunal Federal através da medida já anunciada 
pelo Presidente aos Líderes, mas há questões também 
que devem merecer a deliberação da Mesa do Senado 
Federal e que estão inscritas nesta questão de ordem.

Evidentemente, não vamos sugerir ao Senador 
Eduardo Suplicy que responda improvisadamente a 
todas essas questões, mas que acolha a questão de 
ordem para que a Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
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possa elaborar as necessárias e competentes respostas 
às questões que estamos suscitando neste momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
A Presidência recebe a questão de ordem formu-

lada por V. Exª. O Presidente José Sarney já se encon-
tra no plenário e, quando assumir a Presidência, dará 
a resposta à questão de ordem formulada por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Deputado Paulo 
Rubem Santiago, como membro titular, em substitui-
ção ao Deputado André Figueiredo, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer relativo à 
Medida Provisória nº 562, de 2012, que “Dispõe sobre 
o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do 
Plano de Ações Articuladas, altera a Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, para incluir os polos presenciais 
do sistema Universidade Aberta do Brasil na assistên-
cia financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para 
contemplar com recursos do FUNDEB as instituições 
comunitárias que atuam na educação do campo, al-
tera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para dis-
por sobre a assistência financeira da União no âmbito 
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e dá 
outras providências”, conforme o Ofício s/n, de 2012, 
da Liderança do PDT, na Câmara dos Deputados.

De maneira semelhante àquela que acabei de ler, 
relativamente a ofícios encaminhados pelas Lideranças 
do PSDB e do PV/PPS, faço-o aqui, pela Liderança do 
PDT, designando o Deputado Paulo Rubem Santiago.

É o seguinte o Ofício:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002, do Congresso Nacional, indico em meu lugar 
o Deputado Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), como 
membro titular da Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 562/2012.

Sala das Sessões, 27 de março de 2002. – De-
putado André Figueiredo, Líder do PDT.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem, se V. Exª me permite.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Eduardo Suplicy, quero dirigir uma solicitação 
a V. Exª, que é, inclusive, o Relator, na Comissão de 

Assuntos Econômicos, da matéria que trata da pror-
rogação do prazo para a autorização estabelecida no 
art. 4º da Resolução nº 46, de 31 de agosto de 2010, 
relativa a uma operação de crédito com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
US$10 milhões, para o Estado da Bahia.

Peço a V. Exª que esse projeto de resolução te-
nha o seu devido encaminhamento para que V. Exª, 
Relator da matéria na nossa gloriosa Comissão de 
Assuntos Econômicos, possa apresentar o relatório e 
os baianos tenham a oportunidade de receber obras 
e investimentos financiados por esses recursos que, 
por convênio, serão destinados à Bahia pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Sr. Presidente, era o que tinha a solicitar a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Prezado Líder, Senador Walter Pinheiro, a 
matéria que V. Exª menciona já está sobre a Mesa e 
as providências solicitadas por V. Exª serão tomadas 
pela Mesa e pelo Relator designado, então.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Agora estou mais tranquilo ainda.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A referida matéria tomou o número Projeto de 
Resolução nº 6, de 2012, que prorroga o prazo para 
o exercício de autorização estabelecida no art. 4º da 
Resolução nº 46, de 31 de agosto de 2010.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra, agora, o Senador Lauro 
Antonio como orador inscrito.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o problema 
do lixo nas nossas cidades vem se agravando ano 
após ano, causando transtornos graves à população 
e ao meio ambiente. E não devemos e nem podemos 
nos esquecer de um fato de extrema gravidade que 
está prestes a completar dois anos e que abalou todo 
o País. Em abril de 2010, todos estão lembrados, a 
cidade de Niterói foi atingida por fortes chuvas, o que 
culminou com um saldo de 7 mil desabrigados e mais 
de 100 mortos, sendo 39 moradores do morro do Bum-
ba, morro este que, de fato, é um lixão desativado em 
1981 e que, desde então, passou a ser ocupado por 
residências.

No início dos anos 2000, já vinham sendo registra-
dos deslizamentos de terra e desabamentos de casas 
nessa área, reconhecidamente instável e contaminada. 
Embora uma equipe de geólogos, após analisar de-
talhadamente o local, tenha verificado que não houve 
afundamento do terreno onde as casas haviam sido 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 08315 

construídas, a presença do lixo foi fundamental para 
a escala do incidente. 

Quando se fala em geração de resíduos sólidos, 
além da instabilidade dos terrenos onde estão lixões 
instalados, um dos principais problemas relacionados é 
a infiltração de chorume, com a consequente poluição 
dos recursos hídricos, seja superficial ou subterrâneo, 
a proliferação de insetos e, ainda, a decomposição do 
lixo que resulta na produção de gás carbono e meta-
no, sendo que o gás metano é 21 vezes mais forte em 
termos de efeito estufa que o gás carbono.

Contudo, em agosto de 2010, após 21 anos de 
tramitação no Congresso Nacional, o Presidente Lula 
sancionou a lei que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e, com isso, o País passou a ter um 
marco regulatório para o setor, tendo como alguns dos 
principais objetivos a destinação final ambientalmente 
adequada dos rejeitos; o aumento da reciclagem no 
País; a promoção da inclusão social e a intensificação 
de ações e educação ambiental.

Mas, apesar de tudo, os conhecidos “lixões” e 
aterros sanitários dominam o cenário da destinação 
dos resíduos sólidos urbanos em nosso País, confi-
gurando dano ao meio ambiente, dano social e ainda 
desperdício de uma rica fonte de energia – a biomassa.

No Brasil são produzidos 64 milhões de toneladas 
por ano de detritos sólidos domésticos; 2,9 milhões de 
toneladas/ano de detritos industriais tóxicos e 1,5 mi-
lhões de toneladas/ano de detritos vindos de serviços 
de saúde. E como tratar de maneira efetiva e eficiente 
toda essa enorme quantidade lixo gerado no País e 
que vai aumentar dia a pós dia? 

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, pessoalmente, 
só vejo uma maneira efetiva com a qual podemos tra-
tar a destinação dos resíduos sólidos urbanos, que é 
a conversão desses resíduos em energia. Para se ter 
uma ideia, cada tonelada de detrito doméstico pode 
gerar energia para substituir um barril e meio de pe-
tróleo. Levando-se em consideração que geramos, por 
dia, quase 180 mil toneladas só desse tipo de detrito, 
poderíamos substituir o equivalente a 263 mil barris 
de petróleo por dia para gerar energia.

Apesar de sabermos da existência de algumas 
usinas de processamento de resíduos sólidos urbanos 
no País, uma especialmente me chamou a atenção pela 
sua tecnologia, a que elimina, de forma eficiente, todos 
os tipos de detritos, inclusive os com elevado índice de 
umidade, sem produzir odores. Ela possui um sistema 
de última geração no tratamento dos efluentes gasosos 
provenientes da câmara de gaseificação, sem produ-
zir poluentes; permite a geração de energia elétrica, 
reduz em 97% os detritos sólidos e os 3% restantes 
podem ser utilizados na área da construção civil. E, 

ainda, esta usina de processamento de detritos, por 
não causar qualquer tipo de poluição ambiental, pode 
ser instalada próxima às áreas urbanas, gerando, in-
clusive crédito de carbono para os Municípios.

Atualmente existem mais de quatro mil usinas 
aplicando essa tecnologia em diversos países em 
todo o mundo como Estados Unidos – onde o custo 
é a metade do custo do Brasil, da energia –, Canadá, 
Austrália, Itália, Alemanha, Malásia, Japão e Israel.

Entre os muitos benefícios, a implantação de 
unidades dessas usinas em Municípios brasileiros 
trará um maior aproveitamento do potencial energéti-
co alternativo,...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª me permite? 

Eu gostaria de registrar aqui, com muita alegria, 
a presença da Deputada Federal Mara Grabrilli, que 
nos honra aqui no plenário do Senado. 

Seja muito bem-vinda. 
Pode continuar. 
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Obrigado. 
Bem-vinda, Deputada. 
...trará um maior aproveitamento do potencial 

energético alternativo, redução da dependência das 
fontes de energia fósseis, redução do risco de apagão, 
pela diversificação da matriz energética; redução do 
efeito estufa, redução dos problemas de saúde e gastos 
públicos com saúde, redução da poluição das águas, 
redução dos custos dos Municípios com o tratamento 
de resíduos sólidos urbanos e a geração de emprego 
e renda diretos e indiretos através de parcerias com 
cooperativas de catadores e reciclagem, dentre outros.

Enfim, todos os tipos de detritos, sejam domés-
ticos, industriais, tóxicos, hospitalares, patogênicos, 
pneus, plásticos, hidrocarbonetos, sólidos e líquidos 
podem ser processados e transformados em biomassa, 
que é uma fonte de energia alternativa capaz de gerar 
o equivalente a 37% do consumo nacional de energia 
elétrica com um custo bem reduzido.

Srªs e Srs. Senadores, meu desejo é que, em um 
futuro próximo, o que hoje chamamos de lixo, possa-
mos chamar de energia!

Muito Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lauro Antonio, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada Senador Lauro Antonio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 6, DE 2012 

Prorroga o prazo para o exercício da 
autorização estabelecido no art. 4º da Re-
solução nº 46, de 31 de agosto de 2010.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É prorrogado em 180 (cento e oitenta) dias 

o prazo para o exercício da autorização estabelecido no 
art. 4º da Resolução nº 46, de 31 de agosto de 2010.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos à partir de 22 de 
fevereiro de 2012.

Justificação

Mediante a Resolução nº 46, de 2010, o Senado 
Federal autorizou o Estado da Bahia a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da República Fe-
derativa do Brasil, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 10.000.000,00 
(dez milhões de dólares norte-americanos). 

Os recursos do empréstimo destinam-se ao finan-
ciamento parcial do “Programa de Desenvolvimento 
Ambiental da Bahia (PDA)”.

Conforme disposto no art. 4º da citada resolu-
ção, esta Casa estabeleceu, como de praxe, o prazo 
máximo de 540 dias para o exercício da autorização, 
a contar da data de sua publicação. No caso, a partir 
de 1º de setembro de 2010.

Em 16 de fevereiro de 2012, o Sr. Governador 
do Estado da Bahia encaminhou o Ofício nº 37/2012-
G.E à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa 
solicitando a prorrogação de vigência da mencionada 
resolução, pelos seguintes motivos: até então, “não foi 
possível concluir o processo autorizativo para a contra-
tação de crédito de que cuida a sobredita Resolução” 
e, por outro lado, “o Estado da Bahia já havia obtido 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to as prorrogações necessárias para o cumprimento 
das respectivas pendências.” A propósito, conforme 
o Ofício BID-CBR-453, de 13 de fevereiro de 2012, o 
Banco informa que prorrogou, até 12 de abril de 2012, 
o prazo para a contratação. 

Como se vê, o pleito do Sr. Governador não mo-
difica as condições objetivas – materiais e financeiras 
- da autorização que o Senado Federal concedeu ao 
Estado da Bahia, em fins de 2010, para contratar a 
referida operação de crédito junto ao BID. O pedido 
formulado por Sua Excelência diz respeito tão somen-
te ao aspecto formal da autorização, relativamente 
à prorrogação do prazo para o respectivo exercício. 
Nota-se, ademais, que o Ofício do Governador foi en-

caminhado a esta Casa antes do vencimento do prazo 
originalmente concedido. 

Ante o exposto, e com fundamento nos arts. 213, 
III e 391 do Regimento Interno do Senado Federal, 
submeto aos meus pares o presente projeto de reso-
lução, certo de que a prorrogação do prazo da autori-
zação senatorial em 180 dias viabilizará, nos termos 
propostos, a implementação do relevante Programa de 
Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA), conforme 
originalmente autorizado por esta Casa.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice Da Mata 
– Senador Walter Pinheiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso 
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2010

Autoriza o Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de dólares norte-americanos), para 
financiamento parcial do “Programa de De-
senvolvimento Ambiental da Bahia (PDA)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º  ................................................................

....................................................................................
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 

autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º .................................................................
Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 2010. – Senador 

José Sarney, Presidente do Senado Federal.

 (À Comissão de Assuntos Econômicos.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O projeto lido vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2012

Inclui parágrafo único no art. 136 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
vedar a utilização de veículos com mais de 
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dez anos de fabricação na condução cole-
tiva de escolares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar com a inclusão do 
seguinte parágrafo único:

“Art. 136.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Os veículos de que trata 

o caput não poderão ter mais de dez anos de 
fabricação.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cinco anos da data de sua publicação.

Justificação

O transporte escolar é uma atividade inserida 
no âmbito das políticas de acesso e permanência na 
escola. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) preconizem a matrícula em estabelecimentos de 
ensino próximos da residência dos alunos da educa-
ção básica, a realidade é que, tanto no campo quanto 
nas cidades, muitas crianças dependem do transporte 
para ir à escola. Além das distâncias que precisam ser 
percorridas, pesa o fato de que a maioria dos pais ou 
responsáveis trabalha em horários incompatíveis com 
a jornada adotada pelas instituições de ensino e ne-
cessita, portanto, do transporte escolar para garantir 
a frequência dos seus filhos pequenos.

A União participa apenas em caráter suplementar 
da política de transporte escolar, repassando aos entes 
federados recursos destinados à locomoção de alunos 
da educação básica residentes em zonas rurais. Os 
estados e municípios, segundo a LDB, são os respon-
sáveis pelo transporte dos alunos de suas respectivas 
redes de ensino. Além disso, existem inúmeros presta-
dores desse serviço que são diretamente contratados 
pelas famílias dos estudantes de escolas privadas.

Em audiência pública promovida pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte desta Casa sobre o 
tema, em novembro de 2011, um dos principais pro-
blemas apontados pelos responsáveis pelo programa 
de transporte escolar no Ministério da Educação, que 
afeta não só a segurança dos alunos, mas também os 
custos de manutenção do serviço para o Poder Públi-
co, é a elevada idade da frota de veículos escolares 
em circulação. Segundo levantamento apresentado 
na ocasião, a média nacional de idade dos veículos 
empregados no transporte escolar é de 16,5 anos. As 
variações regionais são significativas: na região Nor-
deste, por exemplo, quase 41% da frota de escolares 
tem mais de 20 anos.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem um 
capítulo especialmente destinado à condução de es-
colares. Nos arts. 136 a 139, o CTB dispõe sobre as 
exigências que devem ser obedecidas pelos veículos 
destinados a essa atividade, bem como os requisitos 
a serem observados por seus condutores. Ainda que 
o Código inclua a previsão de inspeção semestral 
para verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança, não faz menção à proibição de que sejam 
empregados na atividade veículos obsoletos.

Essa situação nos motivou a apresentar a pre-
sente proposição. Pretendemos impedir uma prática 
muito comum pelo País afora, que é a de destinar ao 
transporte escolar os veículos que já não se prestam 
ao transporte comum de passageiros, por já estarem 
muito velhos e com altos custos de manutenção. Adi-
cionalmente, as tecnologias mais avançadas emprega-
das nos veículos mais novos contribuirão para promo-
ver mais segurança no transporte diário das crianças 
para a escola.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
dos senhores Senadores e Deputados para a aprova-
ção deste projeto de lei. – Senador Paulo Bauer

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto 
Vide texto compilado

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

....................................................................................

CAPÍTULO XIII 
Da Condução de Escolares

 Art. 136. Os veículos especialmente destinados 
à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão 
ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

 I – registro como veículo de passageiros;
 II – inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança;
 III – pintura de faixa horizontal na cor amarela, 

com quarenta centímetros de largura, à meia altura, 
em toda a extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo 
que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

 IV – equipamento registrador instantâneo inal-
terável de velocidade e tempo;

 V – lanternas de luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior dianteira 
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e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira;

 VI – cintos de segurança em número igual à 
lotação;

 VII – outros requisitos e equipamentos obrigató-
rios estabelecidos pelo CONTRAN.

 Art. 137. A autorização a que se refere o artigo 
anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, 
em local visível, com inscrição da lotação permitida, 
sendo vedada a condução de escolares em número 
superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Constituição, Cidadania e Jus-
tiça, cabendo à última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 68, DE 2012

Altera o Código Penal para prever o 
crime de constituição, integração ou ma-
nutenção de milícia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Código Penal para pre-

ver o crime de constituição, integração ou manuten-
ção de milícia.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, passa a viger acrescido 
do seguinte artigo:

“Milícia
Art. 288-A. Constituir, integrar ou manter 

organização ilegal armada com a finalidade de 
proteger ou controlar área urbana habitada, 
exercer influência política ou obter vantagem 
de natureza econômica:

Pena – reclusão, de dois a seis anos. 
Parágrafo único. A pena é aumentada 

de um terço se o agente é funcionário público.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei vem para suprir uma 
lacuna de nossa legislação penal. A constituição de 
milícias, nos moldes contemporâneos, não está pre-
vista como crime no ordenamento jurídico brasileiro. 

Há um tipo penal sobre a constituição de milícias 
do tipo tradicional, organização do tipo paramilitar com 
finalidade combativa, previsto no art. 24 da Lei de Se-
gurança Nacional (Lei nº 7.170, de 14 de dezembro 
de 1983). Esse artigo serviu de inspiração para que 

elaborássemos um tipo penal mais moderno e social-
mente funcional. 

Milícia, na experiência brasileira contemporânea, 
é a designação genérica de organizações armadas com 
poder de polícia e que formalmente não integram as 
forças armadas ou de segurança pública, apesar de 
seus integrantes, muitas vezes, fazerem parte dessas 
organizações oficiais.

No Rio de Janeiro, as milícias são geralmente 
grupos formados em comunidades urbanas de baixa 
renda, como conjuntos habitacionais e favelas, sob a 
alegação de combater o narcotráfico, mas mantendo-se 
com os recursos financeiros provenientes da venda de 
proteção da população carente. Na cidade fluminen-
se, esses grupos são formados por policiais, bombei-
ros, vigilantes e militares, fora de serviço ou ainda na 
ativa. Muitos deles são moradores das comunidades 
que controlam e contam com o respaldo de políticos.

Com a intenção original de garantir a segurança 
contra traficantes, os milicianos passaram a intimidar 
e extorquir moradores e comerciantes, cobrando taxas 
de proteção. Através do controle armado, esses grupos 
também controlam o fornecimento de muitos serviços 
aos moradores, como transporte alternativo (que ser-
ve aos bairros da periferia), a distribuição de gás e a 
instalação de ligações clandestinas de TV a cabo.

Trata-se de um tipo novo de organização que 
ainda não recebeu sua adequada tipificação na lei 
penal brasileira. Assim, pedimos o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação deste projeto. – Senador Vi-
tal do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Texto compilado

                                Código Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

Define os crimes contra a segurança 
nacional, a ordem política e social, estabe-
lece seu processo e julgamento e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 24 - Constituir, integrar ou manter organiza-
ção ilegal de tipo militar, de qualquer forma ou natu-
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reza armada ou não, com ou sem fardamento, com 
finalidade combativa.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 69, DE 2012

Altera a Lei nº 11.770, de 9 de setem-
bro de 2008, para dispor sobre a prorroga-
ção da concessão de licença-paternidade 
por todo o período da licença-maternidade 
do cônjuge ou companheira, ou pela parte 
restante que dela caberia à mãe, quando 
verificada sua incapacidade psíquica ou 
física ou morte, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 

11.770, de 9 de setembro de 2008, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1o É instituído o Programa Empresa 
Cidadã, destinado a prorrogar por sessenta 
dias a duração da licença-maternidade e da 
licença-paternidade.

§ 1o A prorrogação será garantida:
I – à empregada da pessoa jurídica que 

aderir ao Programa, desde que a empregada 
a requeira até o final do primeiro mês após 
o parto, e concedida imediatamente após a 
fruição da licença-maternidade de que trata o 
inciso XVIII do caput do art. 7º da Constitui-
ção Federal; 

II – ao empregado da pessoa jurídica que 
aderir ao Programa, desde que o empregado 
a requeira, e concedida imediatamente após 
a fruição do período da licença-paternidade 
referida no art. 10, § 2º do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, por todo o 
período da prorrogação, na forma do caput, 
da licença-maternidade do cônjuge ou com-
panheira, ou pela parte restante que dela lhe 
caberia, quando verificada sua incapacidade 
psíquica ou física ou morte

 .....................................................” (NR)
“Art. 2º É a administração pública direta, 

indireta e fundacional, autorizada a instituir pro-
grama que garanta a prorrogação da licença-
-maternidade e da licença-paternidade para 
seus servidores, nos termos do que prevê o 
art. 1º desta Lei.” (NR)

“Art. 3º Durante o período de prorrogação 
da licença-maternidade, ou da licença-paterni-

dade, a empregada, ou o empregado referidos 
no artigo 1º, terão direito à sua remuneração 
integral, nos mesmos moldes daquela devida 
no período de percepção do salário-materni-
dade pago pelo regime geral de previdência 
social.” (NR)

“Art. 4º No período de prorrogação da 
licença-maternidade, ou da licença-paternida-
de, de que trata esta Lei, a empregada, ou o 
empregado, não poderão exercer qualquer ati-
vidade remunerada e a criança não poderá ser 
mantida em creche ou estabelecimento similar.

Parágrafo único. Em caso de descum-
primento do disposto no caput deste artigo, 
a empregada, ou o empregado, perderão o 
direito à prorrogação.” (NR) 

“Art. 5º A pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real poderá deduzir do imposto 
devido, em cada período de apuração, o total 
da remuneração integral da empregada, ou 
do empregado, pago nos sessenta dias de 
prorrogação de licença-maternidade, ou de 
licença-paternidade, na forma do caput do 
artigo 1º, vedada a dedução como despesa 
operacional.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir 
do primeiro dia do exercício subsequente ao de sua 
publicação.

Justificação

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XIX, 
garante ao pai a licença-paternidade que, em confor-
midade com o artigo 10, § 1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, será de cinco dias, até 
que seja regulamentada em lei. É o reconhecimento 
do Constituinte, de um lado, que funções antes ligadas 
exclusivamente à maternidade deverão ser partilhadas 
entre o pai e a mãe desde o nascimento dos filhos e, 
de outro, que a paternidade deve desempenhar um 
papel mais ativo na família.

Somente com a partilha plena de funções entre o 
homem e a mulher no cuidado dos filhos é que teremos 
um sentido de paternidade mais justo e mais humano. 

O programa empresa cidadã tem como objetivo 
principal estimular as empresas a prorrogar por mais 
sessenta dias a duração da licença-maternidade. Trata-
-se não só do reconhecimento de um direito da mulher, 
mas principalmente do recém-nascido, que necessita 
de cuidado e atenção em tempo integral.

Por isso, entendemos ser de suma importância 
que se estenda o mesmo direito ao pai, em caso de 
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impedimento do cônjuge ou companheira, para cuidar 
do recém-nascido.

Nesse sentido, estamos propondo que, em caso 
de incapacidade psíquica ou física ou morte da mãe, 
possa o marido ou companheiro requerer ao empre-
gador o gozo de todo o período ou parte que restar 
da prorrogação da licença-maternidade concedida nos 
termos da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.

Com o presente projeto procura-se dar maior efe-
tividade ao que estabelece o artigo 227 da Constituição 
Federal que determina ser dever da família, da socieda-
de e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, á dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Por todas essas razões, submetemos o presente 
projeto de lei à elevada apreciação do Congresso Na-
cional. Em razão da relevância da matéria, esperamos 
contar com o apoio de nossos ilustres Pares para sua 
aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.770, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008.

Mensagem de veto 
Regulamento

Cria o Programa Empresa Cidadã, des-
tinado à prorrogação da licença-maternida-
de mediante concessão de incentivo fiscal, e 
altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, 
destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a dura-
ção da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do 
caput do art. 7o da Constituição Federal.

§ 1o A prorrogação será garantida à empregada 
da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que 
a empregada a requeira até o final do primeiro mês 
após o parto, e concedida imediatamente após a frui-
ção da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII 
do caput do art. 7º da Constituição Federal. 

§ 2o A prorrogação será garantida, na mesma 
proporção, também à empregada que adotar ou ob-
tiver guarda judicial para fins de adoção de criança. 

Art. 2o É a administração pública, direta, indireta 
e fundacional, autorizada a instituir programa que ga-
ranta prorrogação da licença-maternidade para suas 
servidoras, nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei. 

Art. 3o Durante o período de prorrogação da li-
cença-maternidade, a empregada terá direito à sua 
remuneração integral, nos mesmos moldes devidos 
no período de percepção do salário-maternidade pago 
pelo regime geral de previdência social. 

Art. 4o No período de prorrogação da licença-
-maternidade de que trata esta Lei, a empregada não 
poderá exercer qualquer atividade remunerada e a 
criança não poderá ser mantida em creche ou orga-
nização similar. 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do 
disposto no caput deste artigo, a empregada perderá 
o direito à prorrogação. 

Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada 
período de apuração, o total da remuneração integral 
da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorro-
gação de sua licença-maternidade, vedada a dedução 
como despesa operacional. 

 Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 6o (VETADO) 
Art. 7o O Poder Executivo, com vistas no cum-

primento do disposto no inciso II do caput do art. 5o 
e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar no 101, de 
4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia 
fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no 
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da 
Constituição Federal, que acompanhará o projeto de 
lei orçamentária cuja apresentação se der após de-
corridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei. 

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no seu art. 7o. 

Brasília, 9 de setembro de 2008; 187o da Inde-
pendência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Guido Mantega – Carlos Lupi – José 
Pimentel.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Preâmbulo

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
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rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO II  
Dos Direitos Sociais 

Art. 6º  São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na for-
ma desta Constituição. 

Art. 7º  São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

 I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos; 

 II – seguro-desemprego, em caso de desempre-
go involuntário; 

 III – fundo de garantia do t]empo de serviço; 
 IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor-
te e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 

 V – piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

 VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

 VII – garantia de salário, nunca inferior ao mí-
nimo, para os que percebem remuneração variável; 

 VIII – décimo terceiro salário com base na remu-
neração integral ou no valor da aposentadoria; 

 IX – remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno; 

 X – proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa; 

 XI – participação nos lucros, ou resultados, des-
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, partici-
pação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

 XII – salário-família pago em razão do depen-
dente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

 XIII – duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, faculta-
da a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

 XIV – jornada de seis horas para o trabalho re-
alizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 

 XV – repouso semanal remunerado, preferen-
cialmente aos domingos; 

 XVI – remuneração do serviço extraordinário su-
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; 

 XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

 XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

 XIX – licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei; 

 XX – proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 

 XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de ser-
viço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

 XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

 XXIII – adicional de remuneração para as ativida-
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

 XXIV – aposentadoria; 
 XXV – assistência gratuita aos filhos e depen-

dentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas; 

 XXVI – reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho; 

 XXVII – proteção em face da automação, na 
forma da lei; 

 XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

 XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

 a) (Revogada). 
 b) (Revogada). 
 XXX – proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

 XXXI – proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência; 
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 XXXII – proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 

 XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

 XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalha-
dor com vínculo empregatício permanente e o traba-
lhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos in-
cisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua integração à previdência social. 
....................................................................................
....................................................................................

TÍTULO VIII  
Da Ordem Social 

CAPÍTULO VII  
Da Família, da Criança, do Adolescente,  

do Jovem e do Idoso 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Es-
tado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 1º O Estado promoverá programas de assis-
tência integral à saúde da criança, do adolescente e 
do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e obe-
decendo aos seguintes preceitos: 

 I – aplicação de percentual dos recursos públicos 
destinados à saúde na assistência materno-infantil; 

 II – criação de programas de prevenção e aten-
dimento especializado para as pessoas portadoras de 
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência. 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os 
seguintes aspectos: 

 I – idade mínima de quatorze anos para admissão 
ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 

 II – garantia de direitos previdenciários e traba-
lhistas; 

 III – garantia de acesso do trabalhador adoles-
cente e jovem à escola; 

 IV – garantia de pleno e formal conhecimento 
da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por profissional habilita-
do, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

 V – obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade; 

 VI – estímulo do poder público, através de as-
sistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guar-
da, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

 VII – programas de prevenção e atendimento 
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e drogas afins. 

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violên-
cia e a exploração sexual da criança e do adolescente. 

§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, 
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições 
de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do ca-
samento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discri-
minatórias relativas à filiação. 

§ 8º A lei estabelecerá: 
 I – o estatuto da juventude, destinado a regular 

os direitos dos jovens; 
 II – o plano nacional de juventude, de duração 

decenal, visando à articulação das várias esferas do 
poder público para a execução de políticas públicas. 

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente levar-se-á em consideração o dispos-
to no art. 204. 
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Art. 1º O Presidente da República, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e os membros do Con-
gresso Nacional prestarão o compromisso de manter, 
defender e cumprir a Constituição, no ato e na data 
de sua promulgação. 
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Art. 10. Até que seja promulgada a lei comple-
mentar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 

 I – fica limitada a proteção nele referida ao au-
mento, para quatro vezes, da porcentagem prevista 
no art. 6º, caput e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de se-
tembro de 1966; 

 II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa: 

 a) do empregado eleito para cargo de direção de 
comissões internas de prevenção de acidentes, desde 
o registro de sua candidatura até um ano após o final 
de seu mandato; 

 b) da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. 

§ 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto 
no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-
-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 

§ 2º Até ulterior disposição legal, a cobrança das 
contribuições para o custeio das atividades dos sindi-
catos rurais será feita juntamente com a do imposto 
territorial rural, pelo mesmo órgão arrecadador. 

§ 3º Na primeira comprovação do cumprimento 
das obrigações trabalhistas pelo empregador rural, na 
forma do art. 233, após a promulgação da Constitui-
ção, será certificada perante a Justiça do Trabalho a 
regularidade do contrato e das atualizações das obri-
gações trabalhistas de todo o período.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu Mensagem nº 26, de 
2012, pela qual a Senhora Presidente da República 
solicita seja autorizada contratação de operação de 
crédito externo com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$500 milhões (dos Estados 
Unidos da América), de principal, entre o Estado de 
Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento, Banco Mundial – BIRD, desti-
nado ao Programa de Desenvolvimento das Políticas 
Públicas do Estado de Pernambuco, na modalidade 
denominada Development Policy Loan – DPL.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 208, DE 2012 

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o previsto no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, art. 93, I, sejam 
solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazen-
da as seguintes informações relativas ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2012, que “Institui o regime de 
previdência complementar para os servidores públicos 
federais titulares de cargo efetivo, inclusive os mem-
bros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência de que trata o art. 40 da Consti-
tuição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades 
fechadas de previdência complementar, denominadas 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-Exe, 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Legislativo - FUNPRESP-Leg 
e Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário - FUNPRESP-Jud; 
altera dispositivos da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 
2004; e dá outras providências.”:

I) a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
sobre os percentuais dos Poderes e órgãos com 
limites de pessoal específicos fixados nos termos 
do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
pelo menos no exercício em que a lei deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes (2012 a 2014), 
nos termos do artigo 16, inciso I e § 1º, inciso I 
da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II) os estudos técnicos, com a especificação da meto-
dologia adotada (inclusive as tábuas biométrica 
e atuariais utilizadas) referentes à estimativa de 
comportamento do gasto previdenciário, nos trin-
ta anos posteriores à entrada em vigor do novo 
regime de que trata o Projeto; 

Justificação

A proposta do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
2012, acarreta graves dúvidas no seu aspecto fiscal e 
financeiro, dúvidas estas que tornam imprescindíveis 
maiores esclarecimentos para o juízo informado des-
ta Comissão. 

Ao instituir o regime de previdência complemen-
tar para os servidores públicos federais civis titulares 
de cargos efetivos e membros de Poder detentores 
de cargos vitalícios, assim como fixar o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência pública e autorizar a criação de 
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entidade fechada de previdência complementar de na-
tureza privada, o projeto preconiza que o ingressante 
nos quadros efetivos do serviço público federal estará 
sujeito às novas regras, que incluem o direcionamento 
ao mercado da sua contribuição previdenciária (junto 
com a contribuição patronal da própria União) para 
formação de reserva estritamente financeira, em lu-
gar da sua atual aplicação no custeio dos benefícios 
previdenciários já concedidos. 

Ora, isto implica em redução considerável das 
receitas do regime próprio da União disponíveis para 
o custeio das aposentadorias e pensões dos atuais 
servidores, na medida em que toda a reposição de 
servidores aposentados implicará em aumento da des-
pesa com aposentadorias e simultânea redução das 
contribuições utilizadas para seu custeio. Em conse-
quência, será necessário um aporte adicional de um 
volume de recursos do Tesouro Nacional, cuja estima-
tiva ainda não se conhece com exatidão e não consta 
do projeto; de igual modo, essa elevação de recursos 
de per si enseja riscos de descumprimento dos limi-
tes de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal para os Poderes e órgãos federais.

Com efeito, o próprio Ministério da Previdência 
Social apontava já em 2002 que a experiência interna-
cional comprova fortes riscos na transição:

“contrariamente ao que se tem difundido, 
os dados mais recentes sobre a experiência 
da reforma no Chile, relativos ao ano de 2001, 
evidenciam fortemente a sua inadequação 
como modelo a ser seguido: o gasto público 
elevou-se em função do chamado ‘custo de 
transição’, a cobertura previdenciária redu-
ziu-se, o custo administrativo previdenciário 
aumentou e o valor dos benefícios oscila de 
acordo com a flutuação do mercado financeiro, 
gerando incertezas. Além disso, no Chile, a 
alta concentração dos ativos previdenciários 
em mãos de poucas administradoras priva-
das está gerando oligopolização do merca-
do”, (Gushiken, L. et al. Regime próprio de 
previdência dos servidores: como implemen-
tar? Uma visão prática e teórica. Brasília, DF: 
MPAS, 2002.).

No que se refere ao cumprimento dos limites de 
gasto de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
próprio Secretário Executivo do Ministério da Fazenda 
declarou à imprensa que “se preciso, a lei será muda-
da para adequar os limites ao aumento de gastos com 
pessoal”. (O Globo, 25/11/2012)

Em síntese, a mudança do sistema de repartição 
simples para o de capitalização que pretende o Projeto 
traz em sua essência significativa elevação do gasto 
público em função do custo no longo período de tran-
sição. E esse custo de transição tem sérias implica-
ções na política fiscal, o que requer atenção e cuida-
do específicos. Este risco fiscal está detalhadamente 
descrito pela Nota Técnica nº 3/2012 da Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara 
dos Deputados (COFF-CD), de fevereiro de 2012, 
que é taxativa no sentido de apontar analiticamente 
o desequilíbrio orçamentário e financeiro decorrente 
dessa transição. 

Mais grave, a referida Nota Técnica dá conta de 
que, no âmbito da tramitação do PLC nº 2/2012 , não 
foram apresentadas quaisquer simulações ou cálculos 
por parte do governo federal que objetivem minimamen-
te dimensionar esses custos iniciais; por isso, conclui de 
forma categórica no sentido de que tal omissão confi-
gura descumprimento de condicionantes fixadas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Estudos dessa natureza, 
acrescente-se, têm de ser precisos e objetivos, com 
base em perfis populacionais reais de todo o universo 
de servidores da União, não sendo possível baseá-los 
em hipóteses genéricas ou aproximações simplifica-
das, como detalhadamente demonstra o Acórdão nº 
352/2008-TCU/Plenário que trata da matéria. 

Estamos falando de compromissos adicionais 
de pelo menos três décadas sobre o Tesouro público 
– não é possível lançar a União em um tal cenário de 
risco sem que haja os estudos técnicos básicos sobre 
os impactos econômico-fiscais da proposta e sejam 
previamente discutidas as medidas saneadoras que 
serão exigidas dos respectivos titulares com vistas a 
assegurar a estabilidade macroeconômica. 

A Câmara dos Deputados, porém, concluiu a vota-
ção do projeto sem deixar constância da comprovação 
da adequação orçamentária e financeira da criação 
da Funpresp, e sem sequer avaliar os impactos sobre 
os limites fiscais decorrentes da medida. Não pode o 
Senado adotar a mesma conduta: a responsabilidade 
para com as finanças públicas impõe que essas infor-
mações sejam conhecidas e discutidas previamente 
à deliberação do colegiado. 

Nesse sentido, as informações do presente re-
querimento mostram-se imprescindíveis para que cada 
um dos Senadores possa proferir o seu voto de forma 
consciente, diante da grave responsabilidade da de-
cisão que se encontra diante desta Casa.  – Senador 
Pedro Taques.

(À Mesa, para decisão.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 209, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências 
à família pelo falecimento do humorista cearense Chico 
Anysio, ocorrido no último dia 23, no Rio de Janeiro.

Justificação

Chico Anysio, um dos maiores humoristas do 
Brasil, faleceu no último dia 23, deixou um legado de 
centenas de personagens marcantes e representativos 
do povo brasileiro.

Cearense de Maranguape, nascido no dia 12 de 
abril de 1931, ainda criança, seguiu com a família para 
o Rio de Janeiro.

Orgulhava-se da terra natal: “Maranguape foi um 
paraíso, o Éden da minha infância durante sete glo-
riosos anos”.

Em 65 anos de carreira, Chico Anysio criou uma 
galeria de mais de 200 personagens, que com seu 
humor inteligente e crítico, estão marcados na me-
mória do povo brasileiro. Além de humorista foi ator, 
dublador, escritor, pintor, compositor, locutor, redator 
e comentarista esportivo. Com  17 anos, começou a 
trabalhar na rádio Guanabara, em 1957, o cearense 
estreou na TV Rio, iniciando assim sua carreira como 
ator. Sua estreia na Rede Globo aconteceu em 1968, 
com o programa Chico Especial.

Chico Anysio casou seis vezes e teve oito filhos.
Portanto, é com grande pesar que apresentamos 

o presente Requerimento, ao tempo em que enalte-
cemos a memória desse ilustre brasileiro, cearense 
de Maranguape, que deixou singular e meritória con-
tribuição para a cultura do povo brasileiro. – Senador 
Inácio Arruda  

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 210, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao Partido Comunista 
do Brasil - PCdoB, por estar comemorando 90 anos 
de existência, no dia 25 de março de 2012, bem como 
seja encaminhado o referido voto ao Presidente Renato 
Rabelo, no seguinte endereço: Partido Comunista do 
Brasil – PCdoB - Sede do Comitê Central: Rua Rego 
Freitas, 192 - República - São Paulo- Capital - CEP: 
01220-010

 Justificação

No começo eram alguns poucos sonhadores, 
mas prontos para lutar pelo que é certo: Democracia, 
Desenvolvimento, Soberania e Igualdade Social, So-
cialismo. Juntos começaram a mudar o país. E de luta 
e luta, de conquista em conquista, chegaram aos 90 
anos, prontos para um grande futuro.

A primeira contribuição expressiva do PCdoB à 
história do Brasil foi sua própria fundação. A criação do 
partido introduziu na cena política, pela primeira vez, 
um partido da classe operária, com organização pró-
pria e objetivos específicos, a começar pelo socialismo.

Em 25 de março de 1922 foi fundado o Partido 
Comunista do Brasil. Nestes 90 anos, o PCdoB prota-
gonizou lutas por grandes transformações e conquis-
tou muitas vitórias para o povo brasileiro, provando 
que é um partido bom para lutar e também para go-
vernar o país.

O PCdoB guia-se pela teoria científica de Marx, 
Engels e Lênin, e desenvolvida por outros revolucio-
nários. Procura aplicá-la criativamente à realidade do 
Brasil e desenvolvê-la sem cessar.

Desde a sua formação, o PCdoB contou com 
o talento de personalidades como Astrojildo Pereira, 
que se destacou em meados do século passado. Mas 
a expressão popular veio com o Luiz Carlos Prestes, 
até o período recente, quando se agiganta o papel de 
João Amazonas e Aldo Rabelo.

O PCdoB desde o princípio defendeu a formação 
de uma frente de esquerda para lançar Luiz Inácio Lula 
da Silva candidato à Presidência da República, tendo 
apoiado o PT nas eleições de 1989, 1994, 1998, 2002 
e 2006. Na última campanha presidencial, o partido 
apoiou Dilma Rousseff.

A história do PCdoB é uma história de coragem 
e de determinação, porque mesmo na clandestinidade 
eles souberam honrar os compromissos com o nosso 
País. O PCdoB é um partido fundamental na construção 
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de um novo projeto político, pois tem sua trajetória ali-
cerçada nas lutas do povo brasileiro. Vivenciamos hoje 
no Brasil, com a consolidação da democracia, a cons-
trução de Governo voltado inteiramente para o povo. 
O PCdoB é revolucionário e faz parte deste projeto.

Parabéns, ao PcdoB por ser um partido que luta 
pelas causas do povo brasileiro, parabéns por ser a 
organização política de vida mais longa de toda a his-
tória do País, ligada aos anseios dos trabalhadores 
pelo ideal socialista.

Sala das Sessões, 26 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 211, DE 2012 
(Requerimento nº 11, 2012) 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional)

Requeiro, com amparo no art. 335, incisos II e III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o sobresta-
mento do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) no 238, 
de 2011, que aprova o texto do Acordo entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o Reino da Espanha rela-
tivo à Segurança de Informações Sigilosas, assinado 
em Madri, em 17 de setembro de 2007, a fim de que o 
Presidente do Senado Federal oficie a Excelentíssima 
Senhora Presidente da República sobre a necessidade 
de adequar o referido Acordo à Lei no 12.527, de 2011, 
que regula o acesso a informações.

Justificação

O Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e o Reino da Espanha relativo à Segurança de Infor-
mações Sigilosas, foi negociado e assinado bem an-
tes do advento da Lei no 12.527, de 2011, que regula 

o acesso a informações. Portanto, não poderiam seus 
redatores ter vaticinado possíveis incongruências com 
legislação interna brasileira.

Ocorre que a nova lei conflita com o mencionado 
acordo, em especial por ter suprimido o grau de sigilo 
confidencial dos documentos, enquanto o texto inter-
nacional o prevê expressamente no seu art. 4º, § 1º. 
Além disso, o § 2º desse artigo dispõe que “[a] Parte 
destinatária concederá à informação sigilosa recebida 
o grau de sigilo equivalente ao expressamente con-
cedido pela Parte transmissora, em conformidade ao 
disposto no item 1”. Contudo, essa equivalência não 
existirá mais quanto ao grau confidencial. O Brasil não 
produzirá mais esse tipo de documento.

Igualmente, os tratados devem relevar certas nor-
mas da lei de acesso à informação, como a disposição 
geral ínsita no seu art. 21 e parágrafo único, sobre tu-
tela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Ademais, importa ressaltar que a presente Comis-
são de Relações Exteriores teve o cuidado de indagar 
a nosso chanceler sobre seu posicionamento a respei-
to. A resposta que nos chegou, no dia 13 de março de 
2012, abalizada pela Consultoria Jurídica do Ministério 
das Relações Exteriores, reforça nosso entendimento, 
conforme transcrição abaixo do parecer desse órgão:

“32. Em relação aos Tratados que ainda 
não estão em vigor, recomenda-se que se-
jam renegociados para refletir o novo regime 
de proteção à informação previsto na Lei no 
12.527, de 12 [sic] de novembro de 2011. Tal 
procedimento se justifica para adequação dos 
atos internacionais ao ‘novo espírito do legis-
lador’.” (Grifo nosso)

Diante essa confluência de opiniões, entre o Se-
nado Federal e o Poder Executivo, o presente requeri-
mento, de sobrestamento do estudo da proposição, a 
fim de aguardar que o Poder Executivo examine a ma-
téria, tendo em vista a superveniência da referida Lei.

Contamos com a compreensão dos ilustres se-
nadores com essa medida, que deve ser encaminhada 
ao Excelentíssimo Presidente desta Casa para as pro-
vidências cabíveis. – Senador Aloísio Nunes Ferreira.
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REQUERIMENTO Nº 212, DE 2012 
(Requerimento nº 12, de 2012) 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional)

Requeiro, com amparo no art. 335, incisos II e III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o sobres-
tamento do estudo do Projeto de Decreto Legislativo 
(PDL) nº 240, de 2011, que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana sobre Cooperação 
em Matéria de Defesa, assinado em Bonfim-RR, em 
14 de setembro de 2009, a fim de que o Presidente do 
Senado Federal oficie a Excelentíssima Senhora Pre-
sidente da República sobre a necessidade de adequar 
o referido Acordo à Lei no 12.527, de 2011, que regula 
o acesso a informações.

 
Justificação

O Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Guiana sobre Coopera-
ção em Matéria de Defesa, assinado em Bonfim-RR, 
em 14 de setembro de 2009, foi negociado e assinado 
antes do advento da Lei no 12.527, de 2011, que regula 
o acesso a informações. Portanto, não poderiam seus 
redatores ter vaticinado possíveis incongruências com 
legislação interna brasileira.

Ocorre que a nova lei conflita com o menciona-
do acordo, entre outras questões, por ter suprimido o 
grau de sigilo confidencial dos documentos, enquanto 
o texto internacional o prevê expressamente no seu art. 
5º, § 2º, alínea d. Essa equivalência não existirá mais 
quanto ao grau confidencial. O Brasil não produzirá 
mais esse tipo de documento. Igualmente, os tratados 
devem relevar certas normas da lei de acesso à infor-
mação, como a disposição geral ínsita no seu art. 21 e 
parágrafo único, sobre tutela judicial ou administrativa 
de direitos fundamentais.

Todavia, as disposições existentes no tratado 
sobre informações sigilosas são consideradas como 

provisórias. Dispõe o art. 5º, § 1º, que “a proteção de 

informação sigilosa que vier a ser trocada ou gerada 

no âmbito deste Acordo será regulada pelas Partes 

por meio de um Acordo para a proteção de informação 

sigilosa”. Portanto, devemos esperar a feitura deste 

Acordo, em consonância com a nova legislação bra-

sileira, para aprovar o texto base.

Ademais, importa ressaltar que a presente Co-

missão de Relações Exteriores teve o cuidado de in-

dagar a nosso chanceler sobre seu posicionamento 

a respeito. A resposta que nos chegou, no dia 13 de 

março de 2012, abalizada pela Consultoria Jurídica 

do Ministério das Relações Exteriores, reforça nosso 

entendimento, conforme transcrição abaixo do pare-

cer desse órgão:

“32. Em relação aos Tratados que ainda 
não estão em vigor recomenda-se que se-
jam renegociados para refletir o novo regime 
de proteção à informação previsto na Lei no 
12.527, de 12 [sic] de novembro de 2011. Tal 
procedimento se justifica para adequação dos 
atos internacionais ao ‘novo espírito do legis-
lador’.” (Grifo nosso)

Diante essa confluência de opiniões, entre o Se-

nado Federal e o Poder Executivo, o presente reque-

rimento, de sobrestamento do estudo da proposição, 

a fim de aguardar diligências do Poder Executivo e 

proposição suplementar sobre a mesma matéria, pre-

tende resguardar nossas ações diplomáticas na área 

de defesa, bem como ressaltar nosso bom relaciona-

mento com a República da Guiana.

Contamos com a compreensão dos ilustres sena-

dores com essa medida, que deve ser encaminhada ao 

Excelentíssimo Presidente desta Casa para as provi-

dências cabíveis. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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REQUERIMENTO Nº 213, DE 2012 
(Requerimento nº 13, de 2012) 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional)

Requeiro, com amparo no art. 335, incisos II e III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o sobres-
tamento do estudo do Projeto de Decreto Legislativo 
(PDL) nº 290, de 2011, que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Kuaite, 
assinado em Brasília, em 22 de julho de 2010, até que 
se seja renegociado o art. V do tratado em questão, 
adequando-o à Lei nº 12.527, de 2011, que regula o 
acesso a informações.

 
Justificação

O Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Guiana sobre Coopera-
ção em Matéria de Defesa, assinado em Bonfim-RR, 
em 14 de setembro de 2009, foi negociado e assinado 
antes do advento da Lei nº 12.527, de 2011, que regula 
o acesso a informações. Portanto, não poderiam seus 
redatores ter vaticinado possíveis incongruências com 
legislação interna brasileira.

Ocorre que a nova lei conflita com o artigo V do 
mencionado acordo, pois este não fixa prazos para o 
fim do sigilo dos documentos. Dispõe esse artigo o 
seguinte:

“Cada Parte garantirá que documentos, informa-
ções e dados obtidos em função da implementação 
deste Acordo não sejam divulgados, nem transmitidos 

a terceiros sem prévio consentimento, por escrito, da 
outra Parte.”

Ademais, importa ressaltar que a presente Co-
missão de Relações Exteriores teve o cuidado de in-
dagar a nosso chanceler sobre seu posicionamento 
a respeito. A resposta que nos chegou, no dia 13 de 
março de 2012, abalizada pela Consultoria Jurídica 
do Ministério das Relações Exteriores, reforça nosso 
entendimento, conforme transcrição abaixo do pare-
cer desse órgão:

“32. Em relação aos Tratados que ainda 
não estão em vigor, recomenda-se que se-
jam renegociados para refletir o novo regime 
de proteção à informação previsto na Lei no 
12.527, de 12 [sic] de novembro de 2011. Tal 
procedimento se justifica para adequação dos 
atos internacionais ao ‘novo espírito do legis-
lador’.” (Grifo nosso)

Diante essa confluência de opiniões, entre o Se-
nado Federal e o Poder Executivo, o presente reque-
rimento, de sobrestamento do estudo da proposição, 
a fim de aguardar diligências do Poder Executivo e 
proposição suplementar sobre a mesma matéria, pre-
tende resguardar nossas ações diplomáticas na área 
de defesa, bem como ressaltar nosso bom relaciona-
mento com o Kuaite.

Contamos com a compreensão dos ilustres sena-
dores com essa medida, que deve ser encaminhada ao 
Excelentíssimo Presidente desta Casa para as provi-
dências cabíveis. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Passo a presidência dos trabalhos ao Presi-
dente José Sarney.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pauta. 

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Fa-
rias, que é o Relator-Revisor da matéria, para proferir 
o seu parecer.

É o seguinte o parecer:

PARECER N° 215, DE 2012

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão n° 6, de 2012, à Medida Pro-
visória n° 550, de 26 de julho de 2011, al-
tera a Lei n° 10.735, de 11 de setembro de 
2003, que dispõe sobre o direcionamento 
de depósitos à vista captados pelas ins-
tituições financeiras para operações de 
crédito destinadas à população de baixa 
renda e a microempreendedores, e dá ou-
tras providências.

Relator-Revisor: Senador Lindbergh Farias

I – Relatório

A Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF), 
editou, em 17 de novembro de 2011, a Medida Provi-
sória (MPV) n° 550, que chega ao exame desta Casa 
convertida no Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 6, 
de 2012, pela Câmara dos Deputados, conforme pre-
visto no art. 62, § 12, da Constituição Federal.

A proposição que deu origem ao PLV n° 6, de 
2012, compõe-se de três artigos e tem por objetivo 
prover uma linha de crédito para a aquisição de pro-
dutos de tecnologia assistiva destinados a pessoas 
com deficiência.

Para tanto, por meio de seu art. 1°, modifica a re-
dação do art. 1º da Lei n° 10.735, de 11 de setembro 
de 2003, que passa a vigorar acrescido do seguinte:

Parágrafo único. Fica autorizada a utili-
zação dos recursos de que trata o caput para 
operações de crédito em que sejam tomadores 
de recursos pessoas físicas com renda men-
sal de até dez salários mínimos, desde que 
os valores das operações sejam direcionados 
exclusivamente para adquirir bens e serviços 
de tecnologia assistiva destinados a pessoas 
com deficiência, na forma estabelecida em ato 
do Poder Executivo.

Já o art. 2° da MPV n° 550, de 2011, autoriza a 
União a conceder subvenção econômica a instituições 
financeiras oficiais federais, sob a forma de equaliza-
ção de taxas de juros e outros encargos financeiros, 
em operações de financiamento para a aquisição dos 
bens e serviços referidos no art. 1° da proposição.

O referido art. 2° da MPV contém sete parágra-
fos, os quais estabelecem que:

• A subvenção de que trata o caput é limitada a R$25 
milhões por ano;

• O pagamento dessa subvenção, com vista à liquida-
ção da respectiva despesa, fica condicionado à 
apresentação de declaração de responsabilida-
de pela exatidão das informações sobre a ope-
ração realizada;

• O pagamento fica condicionado à existência de do-
tação orçamentária;

• A referida equalização de juros corresponderá ao 
diferencial entre o encargo do mutuário final e o 
custo do recurso na fonte, mais a remuneração 
da instituição financeira;

• O limite de renda mensal dos beneficiários e o rol 
de bens e serviços passíveis de financiamento 
serão definidos por ato conjunto dos ministros 
da Fazenda, da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e chefe da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República;

• Compete ao Ministério da Fazenda definir (i) a taxa 
de juros e demais encargos que poderão ser 
cobrados; (ii) a metodologia e demais condições 
para pagamento; e (iii) os limites anuais de sub-
venção por instituição financeira, respeitada a 
respectiva dotação orçamentária;
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• Cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN) esta-
belecer as condições necessárias à contratação 
dessas operações.

O art. 3° da Medida Provisória contém a cláusula 
de vigência.

De acordo com a Exposição de Motivos Inter-
ministerial (EMI) n° 183/MF/CC/MCTI/SDH, de 10 
de novembro de 2011, que acompanha a matéria, a 
linha de crédito proposta facilitará a equiparação de 
oportunidades das pessoas com deficiência, expandi-
rá o mercado consumidor e impulsionará a inovação 
tecnológica.

No prazo regimental foram apresentadas vinte 
e uma emendas à Medida Provisória, de autoria dos 
Senhores Parlamentares: Deputados Antonio Carlos 
Magalhães Neto (10, 11, 16, 17 e 18); Carmen Zanotto 
(7); Eduardo Barbosa, Otávio Leite e Mara Gabrilli (5); 
Guilherme Campos (8, 13, 19 e 21); Mara Gabrilli (6 e 
14); Otavio Leite, Mara Gabrilli e Eduardo Barbosa (2, 
3, 4, 12 e 20); Romário (1 e 15); e Senador Francisco 
Dornelles (9).

Convocada Reunião para 30-11-2011, a Comis-
são Mista referida no caput do art. 2° da Resolução n° 
1, de 2002 - CN, não se instalou por falta de quorum.

Em 6-12-2011, o processado da presente Medida 
Provisória foi encaminhado ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, conforme o art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional n° 32.

Em 2-2-2012, a Deputada Mara Gabrilli foi desig-
nada Relatora, para proferir parecer em plenário, pela 
Comissão Mista, à Medida Provisória e às emendas 
apresentadas.

No dia 16-2-2012, foram deferidos os Requeri-
mentos nºs 4.356 e 4.357, de 2012, para retirada das 
emendas nºs 6 e 14, respectivamente.

No dia 5-3-2012, foi deferido o Requerimento n° 
4.483, de 2012, para retirada das emendas nos 2, 3, 
4, 5, 12 e 20.

No dia 14 de março do corrente, a Relatora, Depu-
tada Mara Gabrilli, proferiu em Plenário, pela Comissão 
Mista, Parecer a MPV n° 550, de 2011, que concluiu 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, e adequação financeira da 
proposição e também das Emendas de nos 1, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 21.

No mérito, concluiu pela aprovação da Medida 
Provisória; pela aprovação integral da Emenda de n° 
18; pela aprovação parcial das Emendas de nos 11, 
13, 17 e 21, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado; e pela a rejeição das Emendas de nos 1, 
7, 8, 9, 10, 15, 16 e 19.

II - Análise

II.1– Da admissibilidade
Consoante dispõe o art. 8° da Resolução n° 1, 

de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada 
uma das Casas deverá examinar, antes do mérito de 
Medida Provisória, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

Para o Poder Executivo, a MPV n° 550, de 2011, 
atende à exigência constitucional de relevância e ur-
gência, nos termos do art. 62 da Carta Magna. Na já 
referida Exposição de Motivos, a iniciativa é justificada 
nos seguintes termos:

9. A urgência e relevância da medida ora propos-
ta se justificam pela necessidade de reduzir os impe-
dimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial das pessoas com deficiência, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir a participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

O imperativo de se prover meios adequados de 
inserção social das pessoas com algum tipo de defi-
ciência não é, obviamente, novo. Ao contrário, o Brasil 
ainda engatinha, por exemplo, em quesitos tão básicos 
quanto a garantia de um ambiente urbano minimamente 
adequado aos portadores de necessidades especiais.

Do nosso ponto de vista, encontra-se bem fun-
damentado o imperativo constitucional de relevância 
e urgência.

II.2 – Da constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa

Quanto aos demais aspectos de ordem consti-
tucional e jurídica, nada há que impeça sua regular 
tramitação, pois a matéria é de competência da União, 
conforme o art. 22, VI, da Constituição Federal. Portan-
to, passível de iniciativa do Presidente da República.

Tampouco incorreu em quaisquer das limitações 
formais e materiais previstas no art. 61, combinado com 
o 84, VI, da Carta Magna, ou nas vedações insculpidas 
no § 1º do art. 62 da Lei Maior.

Acrescente-se que a matéria não está no rol das 
competências exclusivas do Congresso Nacional ou de 
qualquer de suas Casas, expressas nos arts. 49, 51 e 
52 da Constituição Federal.

Do ponto de vista da técnica legislativa, a iniciati-
va coaduna-se com o que dispõe a Lei Complementar 
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

II.3 – Da adequação Financeira e orçamentária
A Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacio-

nal, estabelece, em seu art. 5º, § 1°, que “o exame de 
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira 
das Medidas Provisórias abrange a análise da reper-
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cussão sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de di-
retrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”

Com referência ao impacto fiscal da medida, a 
Exposição de Motivos Interministerial que acompanha 
a MPV n° 550, de 2011, diz o seguinte:

6. Quanto ao cumprimento dos artigos 
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
entendemos que, para o presente exercício, 
não haverá despesa de equalização, tendo em 
vista a sistemática de pagamento estabelecida 
para essa linha de crédito. Com relação aos 
dois exercícios subsequentes, estão previstas 
despesas adicionais estimadas em R$16,9 
milhões para 2012 e em R$17 milhões para 
2013, valores que serão consignados nos res-
pectivos Projetos de Lei Orçamentária Anuais, 
de forma a não afetar as metas de resultados 
fiscais, previstas no anexo próprio da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

7. Para efeito do atendimento do § 2° do 
art. 17 da LRF, o custo da subvenção econô-
mica supracitada será compensado mediante 
remanejamento de recursos, no próximo exercí-
cio, da ação orçamentária para pagamento da 
subvenção autorizada pela Medida Provisória 
n° 543, de 24 de agosto de 2011.

8. Registre-se, ainda, que a proposta 
atende ao art. 26 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o art. 49 da Lei n° 12.309 (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2011), de 9 de agosto 
de 2010, ao autorizar a concessão de subven-
ção econômica por meio de ato específico, ou 
seja, mediante edição de Medida Provisória.

Restam, portanto, atendidas as exigências de 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, ade-
quação com a legislação orçamentária e identificação 
da origem dos recursos para seu custeio.

Entretanto, não é mais possível o remanejamen-
to citado no item 7, acima, que se refere a subvenção 
econômica para contratação e acompanhamento de 
operações de microcrédito produtivo orientado, cuja 
previsão legal era de até R$500 milhões, conforme 
a MPV n° 543, de 2011, uma vez que tal proposição 
perdeu a eficácia, por decurso de prazo, nos termos 
do Ato Declaratório n° 2, de 2012, do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional.

Nessa circunstância, cabe ao Poder Executivo 
apontar tempestivamente uma alternativa de rema-

nejamento de dotações orçamentárias a fim de tornar 
viável o cumprimento dos nobres objetivos da MPV 
n° 550, de 2011. Entendemos, outrossim, que se trata 
de tarefa plenamente alcançável, até mesmo dentro 
da margem de discricionariedade sobre as dotações 
orçamentárias de que dispõem os gestores da Admi-
nistração Federal.

II.4 – Do mérito
No mérito, é plenamente justificada a aprovação 

da matéria, que fundamentalmente trata de ampliar o 
alcance da cidadania em nosso País.

Como brilhantemente argumenta a Dep. Mara 
Gabrilli em seu parecer, as pessoas com deficiência 
são uma parcela da população submetida a toda uma 
história de exclusão, que só muito recentemente ape-
nas começou a ser reparada, não só no Brasil, mas 
no mundo todo.

Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ingressou 
no ordenamento jurídico brasileiro com status cons-
titucional. Esse documento é um marco na história 
mundial no reconhecimento da cidadania das pessoas 
com deficiência.

A sensibilidade da Presidenta Dilma para esse 
tema ficou patente em 17 de novembro de 2011, quan-
do o governo lançou o Programa Viver Sem Limite, que 
articula um grande número de ações concretas para 
melhorar a vida das pessoas com deficiência.

O Plano tem como objetivo fortalecer a cidadania 
da pessoa com deficiência na sociedade, por meio da 
promoção de sua autonomia e a eliminação de barreiras 
aos bens e serviços disponíveis a toda a população. 
Segundo dados preliminares do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no Censo 2010, 12,7 
milhões de brasileiros (6,7% da população total) pos-
suem pelo menos um tipo de deficiência severa.

O “Viver sem Limite” envolve 15 ministérios e 
tem metas para serem alcançadas até 2014, investindo 
R$7,6 bilhões em quatro grandes eixos: educação; 
saúde; inclusão social; e acessibilidade.

O Plano avança sobretudo no que tange 
à tecnologia assistiva, objeto da presente Medida 
Provisória. A proposição tem por objetivo prover 
uma linha de crédito para aquisição de produtos de 
tecnologia assistiva, que vão desde cadeiras de rodas 
a colheres acessíveis, para pessoas com deficiência 
com renda mensal de até dez salários-mínimos.

O Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 2012, 
não suprimiu qualquer dispositivo da MPV original. Ele é 
composto de três artigos e traz as seguintes inovações 
em relação à Medida Provisória da qual foi convertido:
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• Prevê que o valor da subvenção econômica referi-
da no art. 2° da MPV possa ser majorado nos 
exercícios fiscais posteriores, mediante previsão 
orçamentária;

• Determina que o Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (CONADE) seja ouvido 
quando da definição do rol de bens e serviços 
de tecnologia assistiva destinados a pessoas 
com deficiência passíveis de financiamento com 
o crédito subvencionado, por ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Fazenda, da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e Chefe da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República;

• Obriga o Ministério da Fazenda a divulgar, anualmen-
te, informações relativas à subvenção econômica 
concedida por instituição financeira, indicando no 
mínimo o valor total da subvenção, das opera-
ções e a quantidade de operações por instituição 
e por unidade da Federação;

• Obriga as instituições financeiras oficiais federais 
participantes a encaminhar ao Ministério da Fa-
zenda informações sobre as operações realiza-
das, no formato e na periodicidade indicados 
em ato próprio;

• Determina que o Ministério da Fazenda leve em con-
ta a renda do mutuário na definição da taxa de 
juros e demais encargos que poderão ser cobra-
dos pelas instituições financeiras nas operações 
subvencionadas, com previsão de custos efetivos 
menores para os de renda mais baixa.

Em suma, as alterações introduzidas não alteram 
as propriedades da MPV n° 550, de 2011, no que diz 
respeito aos aspectos formais acima discutidos. No 
mérito, aperfeiçoam a proposição inicial, aumentando 
a transparência das operações, o nível de participação 
pública no estabelecimento das prioridades, o grau de 
justiça distributiva na definição dos custos para os mu-
tuários, e ainda permitindo uma elevação do montante 
subvencionado no futuro.

Estou certo de que esta Medida Provisória 
corresponde a um passo rumo a um cenário novo na 
vida prática e na mentalidade da sociedade brasileira, 
até porque as transformações que de fato afetam 
nossa experiência no cotidiano não existiriam sem 
que se tivessem modificado também a cultura, os 
valores e a sensibilidade coletiva. Além disso, contribui 
para intensificar a luta contra preconceitos arraigados, 
alimentados pela ignorância.

Não é exagerado afirmar que o processo do 
qual estamos fazendo parte, mesmo voltado para um 
segmento específico da sociedade brasileira, tem um 
sentido verdadeiramente civilizatório, porque nos faz a 
todos seres humanos melhores e mais dignos de um 

futuro coletivo virtuoso.
Apesar de ainda termos muito a caminhar 

e grandes obstáculos a vencer, saltos qualitativos 
mais ambiciosos para as pessoas com deficiência 
dependerão de avanços do País, em seu conjunto, 
até a realização do sonho radicalmente democrático 
de plena inclusão de todos os brasileiros e brasileiras.

Estamos tecendo um novo pacto civilizatório, 
capaz de gerar uma sociedade mais respeitosa das 
diferenças, mais solidária e justa.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 
2012. – Senador Lindbergh Farias, Relator.

COMPLEMENTO DO PARECER Nº 215,DE 2012–
PLEN, PROFERIDO ORALMENTE

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 17 de novem-
bro de 2011, a Presidenta da República editou Medida 
Provisória nº 550, que chega ao Senado Federal depois 
de aprovada na Câmara dos Deputados, convertido 
em um Projeto de Lei de Conversão nº 06, de 2012.

Conforme consta do meu Relatório, distribuído 
tempestivamente, a proposição tem por objetivo prover 
uma linha de crédito para pessoas com até 10 salários 
mínimos, para aquisição de produtos de tecnologia as-
sistida, destinada a pessoas com deficiência. 

Assim como a Relatora da Câmara, Deputada 
Mara Gabrilli, que está aqui no Plenário do Senado 
Federal – daqui a pouco, vou citar um trecho do seu 
Relatório –, o meu Relatório conclui pelo atendimen-
to dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, bem como pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa e adequação financeira da 
proposição. 

Nessa questão da adequação financeira, Sr. Pre-
sidente, quero aditar meu Relatório com alguns pon-
tos, demonstrando que as ações previstas nesta Me-
dida Provisória estão previstas na ação orçamentária 
vigente, notadamente na LDO e na LOAS. Entreguei 
também ao Líder do DEM, Senador José Agripino, e 
ao Líder Alvaro Dias, mostrando que, apesar de a Me-
dida Provisória nº 543 ter caducado, na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e na LOAS já estavam previstos 
esses recursos.

Sr. Presidente, um dos motivos de maior satis-
fação na minha atuação neste Parlamento, Senador 
Cyro Miranda, é que temos feito as coisas andarem 
na área da pessoa com deficiência. E é preciso fazer 
justiça à sua pessoa como Presidente da República 
em relação à pessoa com deficiência. Foi no Gover-
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no do Presidente Sarney que surgiu a Coordenadoria 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – agora, Secretaria Nacional de Promo-
ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Várias 
realizações foram feitas a partir do Governo do Pre-
sidente Sarney. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, temos conseguido 
avançar bastante. Faço questão de citar o ex-Gover-
nador e atual Vice-Governador do Paraná Flávio Arns, 
o Senador Paulo Paim, vários outros Senadores que 
têm pego essa luta, o Senador Wellington Dias, pai da 
Daniela, que tem autismo, uma menina maravilhosa, 
o apoio do Senador Waldemir Moka, do Senador Ca-
sildo Maldaner, da Senadora Ana Amélia, do Senador 
Alvaro Dias, da Senadora Ana Rita. 

Há um grande sentimento e uma grande sensibi-
lidade nesta Casa em relação a essa pauta. 

Por isso, eu quero destacar, primeiro, a vitória da 
semana passada, quando nós aprovamos um projeto, 
Sr. Presidente, e queremos trazê-lo, meu Líder Edu-
ardo Braga, imediatamente para votação no plenário. 
Depois de uma negociação intensa com o Governo, 
nós conseguimos, depois de um ano de negociações, 
aprovar a aposentadoria especial para a pessoa com 
deficiência – e, no caso de deficiência severa, agora, 
25 anos para o homem e 20 anos para a mulher.

Senador Wellington, na primeira brecha depois 
dessa medida provisória, esse assunto pode vir ao 
plenário.

Mas não teve só isso.
Na semana passada, realizamos o Dia Interna-

cional da Síndrome de Down. Foi um dia também de 
vitórias concretas. Primeiro, o dia 21 de março virou 
dia internacional porque o Governo brasileiro apresen-
tou uma proposta na ONU e, por unanimidade, o dia 
21 de março foi transformado em Dia Internacional da 
Síndrome de Down.

Mas, no dia 21 de março deste ano, outra vitória 
foi conquistada: o Ministério da Saúde, depois de mui-
to tempo de reivindicações e de lutas do Movimento 
da Pessoa com Deficiência, apresentou o protocolo 
de saúde da pessoa com Down. Infelizmente, várias 
crianças morriam porque os profissionais de saúde não 
sabiam todos os procedimentos médicos que tinham 
de ser realizados. Por exemplo, o exame cardiológico, 
pois 60% das crianças com síndrome de Down têm 
problemas cardíacos.

Então, apresentamos um protocolo da saúde, 
que fala sobre toda a vida da pessoa com Down, des-
de o primeiro ano, segundo ano, vida adulta. E foi uma 
grande vitória, uma vitória muito importante.

Outra data que não podemos esquecer: 17 de 
novembro, quando a Presidenta Dilma Rousseff lançou 

o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência, o Viver sem Limite, Presidente Sarney. Foi um 
grande avanço.

Eu citaria aqui – e não quero me alongar –, por 
exemplo, os avanços na área da educação. Primeiro, o 
problema da inclusão no mercado de trabalho. É uma 
batalha. Hoje, só temos 300 mil pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, segundo dados do Ministério 
do Trabalho, e o problema que muitos colocam é o da 
qualificação profissional.

Pois bem, no Pronatec, agora, e no Plano Na-
cional de Qualificação, temos 150 mil vagas para a 
pessoa com deficiência em cursos federais, e 5% das 
vagas do Pronatec têm que ser destinadas à pessoa 
com deficiência; 10% das vagas do Plano Nacional 
de Qualificação do Ministério do Trabalho têm que ser 
destinadas à pessoa com deficiência.

Na área da educação, Senador Casildo, eu que-
ria destacar também o avanço na inclusão escolar. Em 
2007, das crianças de zero a 18 anos com deficiência, 
apenas 29% estavam na escola.

Com um trabalho articulado do Ministério do 
Desenvolvimento Social e do Ministério da Educação, 
chamado busca ativa, a visita em domicílio, houve um 
salto de 29%, em 2007, para 52%, em 2010. E agora, 
no final de 2011, chegamos a 68,9% de crianças com 
deficiência na escola.

E temos de avançar muito mais. Temos de avan-
çar muito mais.

Queria citar também, do plano Viver sem Limi-
tes, o benefício de prestação continuada. A Deputada 
Mara Gabrilli sabe. Esse era um grande problema. Na 
verdade, muitas pessoas tinham medo de formalizar 
a sua atuação no mercado de trabalho ou conseguir 
um emprego, porque perdiam o benefício de presta-
ção continuada. E às vezes aquele era um emprego 
temporário.

Pois bem, isso foi corrigido no programa Viver 
sem Limites. A pessoa com deficiência que recebe o 
benefício de prestação continuada, quando assume o 
emprego, deixa de receber aquele benefício. Mas, se 
ela perde o emprego, ela recebe novamente, de forma 
automática, o benefício de prestação continuada. Eu 
acho que essa é uma medida muito importante para 
trabalhar a formalização do trabalho das pessoas com 
deficiência.

Mas, Sr. Presidente, vamos ao que interessa. 
Essa medida provisória, no eixo acessibilidade, outro 
eixo importante do plano Viver sem Limites, passa por 
acessibilidade em relação, Senadora Lúcia Vânia, ao 
programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, 100% das 
unidades projetadas vão ter possibilidade de adaptação. 
Existem kits específicos para adaptação; uma série de 
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exigências na mobilidade urbana, no PAC, nas obras 
para a Copa de 2014; a criação, no programa Viver sem 
Limites, no final de 2011, da Secretaria de Acessibili-
dade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades.

Mas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, essa me-
dida provisória trata de tecnologia assistiva. Eu conver-
sei com alguns Senadores, que perguntavam: o que é 
tecnologia assistiva? E eu quero, homenageando essa 
brava Deputada Mara Gabrilli, secretária municipal, a 
primeira do País, na Prefeitura de São Paulo, pegar 
um trecho do relatório da Deputada Mara Gabrilli para 
explicar o que é tecnologia assistiva.

A Deputada, no seu pronunciamento na Câmara, 
Senador Pedro Simon, falou assim, explicando o que 
é tecnologia assistiva.

Vejam como é importante.“Para se loco-
mover até o plenário, esta relatora, a Deputada 
Mara Gabrilli, foi transportada em uma cadeira 
de rodas. Trata-se de uma tecnologia assistiva. 
Em seguida, registrei minha presença em ple-
nário com o auxílio de um terminal composto 
por um computador e uma webcam. O com-
putador possui um software que, por meio da 
webcam, faz a leitura do movimento dos meus 
olhos e da minha expressão facial – novamente 
uma tecnologia assistiva. Para apresentar este 
relatório na tribuna da Câmara dos Deputados, 
fiz uso de uma plataforma elevatória, incorpo-
rada em nosso plenário, como mecanismo para 
garantir a acessibilidade de qualquer pessoa 
com impedimento grave de mobilidade – mais 
uma vez tecnologia assistiva.

E continua, Senador Pedro Simon, a nossa De-
putada, brava Mara Gabrilli:

Não é preciso esforço para compreen-
der a relevância da tecnologia assistiva para 
a emancipação da pessoa com deficiência. 
Se sou Deputada e desempenho minhas atri-
buições parlamentares com afinco é porque 
tenho acesso às tecnologias que anulam o 
meu impedimento motor. O mesmo benefício 
poderá ser gozado por milhões de brasileiros 
que precisam de uma cadeira de rodas moto-
rizada, de um computador adaptado com leitor 
de tela, um automóvel adaptado e muito mais.

Senador Pedro Simon, aqui uma portaria que fala 
de todos os produtos – inclusive vai ter uma modifica-
ção agora para colocar ortese e prótese, que deveriam 
estar desde o começo. Só para exemplificar, citar al-
guns exemplos aqui: cadeiras de rodas motorizadas, 
guincho de transferência, software de comunicação 
alternativa, que possibilita a utilização de computa-

dor como uma ferramenta de voz, impressora braile, 
teclado braile, computador portátil braile e uma série 
de outros produtos.

Pois bem, são quatro os projetos ligados à tecno-
logia assistiva. Nós estamos discutindo, nesta medida 
provisória, um deles, mas são quatro que quero citar 
aqui rapidamente. O primeiro é um programa nacional 
de inovação tecnológica, plano em que o Finep apre-
senta 150 milhões: 90 milhões desses em créditos 
destinados a empréstimos para empresas que quei-
ram dominar tecnologias e criar produtos; 30 milhões 
ficarão disponíveis para subvenção de inovações de 
risco tecnológico alto; e outros 30 milhões, também 
não reembolsáveis, serão destinados a projetos de-
senvolvidos em parceira com universidades e centros 
de pesquisa.

O segundo, relacionado à tecnologia assistiva, 
é outra medida provisória que está na Câmara, MP 
nº 549, que reduz a zero as alíquotas da contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação in-
cidentes sobre a importação e a receita de venda no 
mercado interno de produtos de tecnologia assistiva. 
São, por exemplo, implantes cocleares, próteses ocu-
lares, calculadora equipada com sintetizador de voz, 
e por aí vai.

A terceira medida é um decreto do final de 2011, 
que já está em vigor, e reduz a zero as alíquotas do IPI 
– Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente 
sobre produtos de tecnologia assistiva. Há também vá-
rios exemplos: calculadora equipada com sintetizador 
de voz; teclados-colmeia.

E a quarta é a nossa Medida Provisória nº 550, 
que dá condições de as pessoas que recebem até dez 
salários mínimos poderem fazer sua compra desse 
produto de tecnologia assistiva.

Sr. Presidente, agradeço por esse relatório. Eu, 
sinceramente, sinto que as coisas estão avançando, 
pois resultados concretos estão sendo conquistados.

Passo o aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Que-

ro felicitar V. Exª pelo seu relatório. Ninguém mais do 
que V. Exª, nesta Casa, tem autoridade e condições 
de apresentar esse trabalho. Mas, se V. Exª me der 
licença dentro do seu trabalho, eu queria destacar a 
pessoa da ilustre Deputada Mara Gabrilli. Há tempo 
que tenho de fazer um pronunciamento, destacan-
do a figura dessa extraordinária Deputada. Ela é um 
exemplo dos mais emocionantes para a vida pública 
brasileira. Ela é uma demonstração da capacidade de 
que realmente as nossas condições são infinitamente 
maiores do que os problemas que enfrentamos. Ela 
teve a coragem e o dinamismo. Enfrentando algo que 
praticamente nos reduziria a quase zero, ela se reabili-
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tou, fez um programa de rádio espetacular, pegou uma 
secretaria do Serra e teve uma atuação espetacular. 
E, hoje, Deputada Federal, está demonstrando pela 
sua competência, pela sua capacidade, o significado. 
Eu li os seus dois livros, que me emocionaram muito. 
É uma autoajuda extraordinária que cada um de nós 
deveria ler para ver quão pouco utilizamos da nossa 
capacidade, da potencialidade que nós temos. E a Mara 
o fez com uma competência fantástica, vencendo tudo 
que é obstáculo que se pode imaginar, e praticamente 
chegou lá em cima!

Sou muito sincero. Falei com ela há pouco aqui 
no plenário, falei com ela e pedi a ajuda dela para o 
problema de uma jovem a quem eu quero muito bem. 
A filha de um grande amigo meu enfrenta um proble-
ma igual ao dela, em questão de saúde, mas não está 
tendo ainda condições de se reabilitar. E ela falou que 
vai telefonar, vai falar diretamente com ela para mos-
trar, através do seu exemplo, a capacidade que a mi-
nha amiga pode fazer em Porto Alegre, inclusive tendo 
condições, porque ela tem, de fazer um programa de 
rádio dedicado a esse tipo de pessoa.

Então, eu li o seu relatório e li o relatório que ela 
apresentou, e são duas pessoas fantásticas. Ela, que 
sofreu e venceu, e V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu te-
nho dito, e a vida tem me ensinado isso: eu tive a dor 
de enterrar um filho e me parece que não tem nada 
pior, mas eu tenho de respeitar a luta de alguém que 
tem um filho com algum tipo de problema. Parece que 
Deus lhe dá força para, em vez de se entregar, dobrar-
-se em capacidade, em competência e em luta. V. Exª 
é um homem desses.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu vejo 
com emoção a sua atuação, o seu trabalho. Quando 
V. Exª olha para a sua filhinha, o seu sorriso, a sua 
maneira de ver, sente-se que, com esse trabalho que 
está lendo agora, V. Exª vive, sente e compreende. E 
Deus lhe deu a grandeza, numa questão que seria 
uma interrogação de como ir adiante: V. Exª se trans-
formou num grande lutador por uma causa benéfica 
para toda a humanidade. Meu carinho, meu respeito, 
minha admiração muito, muito, muito grande a V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Não tenho como agradecer o aparte de V. Exª, Sena-
dor Pedro Simon.

Quero me associar às homenagens dessa Depu-
tada Mara Gabrilli. Eu falava e quero encerrar dizendo 
o seguinte: a gente tem visto vitórias, mas as vitórias 

se devem muito ao esforço da Deputada Mara Gabrilli; 
da Deputada Rosinha da Adefal, que é outra cadeirante 
de Alagoas, Deputada, lutadora; ao Deputado Federal 
Romário, que se tem empenhado tanto nessa causa, 
que é uma causa da vida dele; aos Deputados Eduar-
do Barbosa, Otávio Leite e Walter Tosta.

Senador Pedro Simon, o senhor sabe, e eu con-
cluo dizendo que agradeço muito ao Presidente Sar-
ney. Nesta causa, o Presidente Sarney, desde que foi 
Presidente da República, está pautando e está nos 
ajudando na tramitação de todos os nossos projetos. 
Na semana passada, ele fez um depoimento belíssimo 
no Dia Internacional da Síndrome de Down, de que 
poucos pares aqui tinham conhecimento: o Senador 
Sarney teve três tios – três tios, irmãos da sua mãe – 
com Síndrome de Down.

Eu acho que isso tem facilitado a criar esse clima 
nesta Casa, e nós aqui somos mais do que agradeci-
dos ao que ele nos tem feito.

E eu concluo por dizer algo de que falei na semana 
passada aqui também. O nosso Professor Ives Gandra 
tem uma neta, Daniela. E eu em correspondência com 
o Professor Ives Grandra – Daniela nasceu no dia 5, e 
a minha filha Beatriz nasceu no dia 19 –, em uma car-
ta, um email para o Professor Ives Grandra, falava que 
sua neta, Daniela, a minha filha, a filha do Romário, a 
filha do Governador Deda, a filha do Wellington Dias, 
elas têm uma missão; funcionam como luzes, abrindo 
caminho para que outras crianças possam ter acesso 
a um bocado de estímulos que as nossas filhas têm.

E eu tenho certeza de que, a partir deste traba-
lho que nós temos feito, – e, Senador Vicentinho, há 
causas que escolhemos na vida, e, em outras, nós 
somos escolhidos. Tenho certeza de que nós vamos 
avançar cada vez mais, Senador Moka e Senador Cyro 
Miranda, nesta causa.

Muito obrigado, Presidente Sarney.
Conversei com o Líder do DEM, com o líder do 

PSDB e com os líderes de vários partidos e espero e 
tenho certeza de que vamos aprovar esta medida pro-
visória por unanimidade neste dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Minha gratidão a V. Exª pelas referências que 
fez ao meu respeito.

O parecer é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela ade-
quação financeira e orçamentária da medida.

As Senadores e os Senadores que aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Discussão do projeto de lei de conversão da me-
dida provisória e das emendas em turno único.
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Aprovados os pressupostos, passamos à discus-
são do mérito.

Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Para 

discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A Senadora Lúcia Vânia para discutir também.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou ser muito breve, 
mas não poderia deixar de subir a esta tribuna para 
cumprimentar o Senador Lindbergh pelo seu relatório, 
que demonstra imensa sensibilidade a um tema da 
maior importância.

Quero também me somar a todos os que cum-
primentaram a Deputada Mara Gabrilli, que faz um 
trabalho realmente bonito em defesa das pessoas com 
deficiência, em defesa da cidadania, e apenas quero 
aqui ressaltar alguns pontos, Sr. Presidente.

O Congresso Nacional aprovou, através do De-
creto Legislativo nº 186, de 2008, a Convenção da 
ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. 
Naquele momento, o Congresso resolveu dar status 
constitucional a essa convenção, que determina que 
nós temos de mudar os nossos paradigmas em relação 
às pessoas com deficiência, todos: o Poder Público, a 
sociedade de uma forma geral. E hoje o que o Gover-
no faz, por meio desse projeto de lei de conversão, tão 
bem relatado pelo Senador Lindbergh, é dar mais um 
passo em direção de garantir cidadania às pessoas 
com deficiência, porque vai permitir o financiamento 
subsidiado para que as pessoas com deficiência pos-
sam utilizar equipamentos, fruto do desenvolvimento 
das tecnologias assistivas.

Quero registrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que tive a honra, como secretário de Ciên-
cia e Tecnologia para Inclusão Social, de destinar os 
primeiros recursos, naquele momento, R$4 milhões, 
para que a Finep lançasse um edital para a pesquisa 
e desenvolvimento na área de tecnologias assistivas.

Acredito inclusive que o Brasil tem muito a avan-
çar no desenvolvimento dessas tecnologias, mas hoje, 
com esse projeto de lei de conversão e com sua apro-
vação pelo Plenário do Senado, nós estamos dando 
um passo importante para garantir cidadania às pes-
soas com deficiência, que terão acesso a um crédito 
subsidiado pelo Governo Federal para ter acesso a 
essas tecnologias. 

Portanto, parabéns Mara Gabrilli por sua luta. Pa-
rabéns, Senador Lindbergh, por seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muito orgulho e satisfação que subo 
a esta tribuna para fazer a minha defesa com relação 
à Medida Provisória nº 550, mas, antes de iniciar de 
fato minha fala, quero saudar a Deputada Mara Ga-
brilli, que está aqui hoje acompanhando esta votação, 
e, em nome dela, também prestar as minhas home-
nagens a todas as pessoas com deficiência. Também 
parabenizo o Senador Lindbergh Farias, pois tivemos 
a oportunidade, semana passada, de fazer um pro-
nunciamento aqui por ocasião do Dia Internacional da 
Pessoa com Down.

Quero dizer, Sr. Presidente, que votar matérias 
como esta faz valer a pena ser Senadora da República. 
Nesta tarde, voltamos nossa atenção ao ser humano, 
buscando garantir melhorias para a qualidade de vida 
de nossos cidadãos e cidadãs com deficiência.

Esta medida provisória que ora analisamos faz 
justiça a milhares de pessoas com deficiência em nosso 
País. Antes do início do Censo de 2010, estimavam-
-se projeções de um número em torno de 30 milhões 
de brasileiros com deficiência. Após a divulgação dos 
dados preliminares do IBGE, descobriu-se que exis-
tem em nosso País 45 milhões e 600 mil pessoas com 
algum tipo de deficiência.

Em comparação com o último Censo, houve 
crescimento substancial do número de pessoas que 
se declaram com algum tipo de deficiência. Em 2000, 
pouco mais de 25 milhões e meio de pessoas, apro-
ximadamente 14% da população, possuía alguma 
deficiência. Ora, em 10 anos tivemos um aumento de 
20 milhões de pessoas, ou seja, um crescimento de 
78% dessa população. Entretanto, apenas 5% das 
pessoas com deficiência estão incluídas no mercado 
de trabalho formal.

Mesmo com a legislação inclusiva avançando, 
ainda temos uma baixa participação desses cidadãos 
e cidadãs no mercado, fato que pode ser grandemente 
atribuído ao preconceito existente em nossa cultura, 
que coloca a pessoa com deficiência na situação de 
desfavorecimento, a despeito de sua plena potencia-
lidade de inclusão.

Para tanto, contudo, essas pessoas devem ser 
providas com os equipamentos de acessibilidade de que 
necessitam para superar barreiras e ultrapassar limites.

Da mesma forma, devem os espaços públicos 
estar equipados e adaptados para recebê-las em to-
dos os contextos da vida em sociedade.

Grande parcela das pessoas com deficiência não 
é contratada pelas dificuldades, senão impossibilidades, 
de acesso aos locais de trabalho. Necessitam elas de 
equipamentos e tecnologias hoje já existentes, mas 
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que custam muito caro e, por esse motivo, tornam-se 
inacessíveis.

Nossa sociedade deve deixar definitivamente para 
trás a visão assistencial, já ultrapassada, com que vi-
nha considerando a pessoa com deficiência, passando 
a enxergá-la sob a ótica de suas possibilidades, tanto 
na vida social quanto na profissional.

Por isso, eu não poderia deixar de destacar a 
relevância desta medida provisória que estamos aqui 
discutindo, por vir justamente ampliar o acesso das 
pessoas com deficiência a produtos de melhor quali-
dade, reduzindo os impactos da falta de acessibilidade 
em nossas cidades.

Ao criar uma linha de crédito especial para aqui-
sição de equipamentos de acessibilidade, estamos 
não só facilitando o acesso a este tipo de produto, 
como também fortalecendo um mercado que, com o 
crescimento da demanda, praticará menores preços.

Leve-se em consideração, ainda, o impulso que 
será dado à indústria nacional, que passará a produzir 
equipamentos mais eficientes e disponíveis...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Mais um 
minuto, por favor, para concluir, Sr. Presidente.

É importante levar em consideração ainda o in-
cremento que deverá ser dado à indústria nacional.

A Presidenta Dilma, ao encaminhar esta medida 
provisória, apresenta em sua exposição de motivos o 
principal fator, o de tornar esta matéria relevante. Des-
taca a Presidenta que mais de 60% das pessoas com 
deficiência recebem até um salário mínimo, bem como 
grande parte é jovem e dependente economicamente 
de suas famílias.

Então, acertadamente, o Governo percebe a ne-
cessidade de criar esta linha de financiamento para indi-
víduos com renda mensal de até dez salários mínimos.

Não podemos esperar que pessoas com dificul-
dades de conseguir um emprego tenham condições 
de arcar com os elevados custos de equipamentos de 
acessibilidade. 

(Interrupção do som.) 

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Daí, Sr. 
Presidente, concluímos o especial impacto social da 
referida medida provisória.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, acabamos de ter uma reunião na 
liderança do Democratas e, de forma consensual, com 
a participação minha, do Senador José Agripino, da 
Senadora Maria do Carmo, do Senador Demóstenes 
Torres e também com uma carta endereçada ao par-
tido pelo Senador Clovis Fecury, nós escolhemos para 
ser Líder do Democratas nesta Casa, diante do pedido 
de afastamento do companheiro Demóstenes Torres, 
o Senador José Agripino.

De maneira que quero fazer essa breve comu-
nicação, para que a Mesa e, sobretudo, as Srªs e os 
Srs. Senadores tomem conhecimento dessa mudança 
que recorreu ao nome do Senador José Agripino para 
ser nosso Líder aqui na Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A comunicação de V. Exª será considerada pela 
Mesa e, ao mesmo tempo, esperamos que seja forma-
lizada para que a possamos ler em plenário.

Muito obrigado. 
Tem a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria, em primeiro lugar, de 
cumprimentar o Relator desta matéria, Senador Lind-
bergh Farias, bem como a Relatora na Câmara, Depu-
tada Mara Gabrilli, do PSDB, de São Paulo.

Srªs e Srs. Senadores, encontra-se na pauta da 
Ordem do Dia o Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 
2012, oriundo da Medida Provisória n° 550, de 17 de 
novembro de 2011, que altera a Lei n° 10.735, de 11 
de setembro de 2003, que dispõe sobre o direciona-
mento de depósitos à vista captados pelas instituições 
financeiras para operações de crédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores, 
e dá outras providências.

A medida provisória, originalmente, compõe-se 
de três artigos e tem por objetivo prover uma linha de 
crédito para a aquisição de produtos de tecnologia as-
sistiva destinados a pessoas com deficiência.

Quero aqui ressalvar que o Senador Lindbergh 
já explicou, com muita propriedade, o que seja uma 
tecnologia assistiva, lendo aqui um artigo da própria 
Relatora na Câmara, Deputada Mara Gabrilli.

Para tanto, por meio de seu art.1º, a proposta 
modifica a Lei nº 10.735, de 2003, para autorizar a 
utilização dos recursos para operações de crédito a 
pessoas físicas com renda mensal de até 10 salários 
mínimos, desde que o empréstimo seja direcionado 
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exclusivamente a adquirir bens e serviços de tecnolo-
gia assistiva para pessoas com deficiência.

A medida provisória autoriza, ainda, a União a 
conceder subvenção econômica a instituições finan-
ceiras federais em operações dessa natureza, limita-
da a R$25 milhões por ano, desde que haja dotação 
orçamentária para tanto. Por fim, o 3º e último artigo 
da medida provisória contém a cláusula de vigência.

No dia 14 de março do corrente, a Relatora, De-
putada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, proferiu, 
em plenário, parecer favorável, em que concluiu pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência e, no mérito, pela aprovação da 
medida provisória, com acolhimento de emendas, na 
forma do projeto de lei de conversão ora apreciado.

Com efeito, a matéria, muito embora tenha manti-
do o mesmo número de artigos originalmente editados, 
passou a incorporar singelas, mas relevantes altera-
ções, a maior parte redacionais. Ainda assim, todas 
preservando o núcleo temático original da proposta.

Aprovado o PLV na Câmara, a matéria veio ao 
Senado Federal no dia 16 de março, tendo sido o Se-
nador Lindbergh Farias designado Relator Revisor.

Entendemos, desde logo, que tanto o PLV como 
a medida provisória preenchem claramente os pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência.

Ora, a inserção social das pessoas com algum 
tipo de deficiência não é novidade. Ao contrário, o Brasil 
ainda engatinha, por exemplo, em quesitos tão básicos 
quanto a garantia de um ambiente urbano minimamente 
adaptado aos portadores de necessidades especiais.

Ora, as carências para esse segmento da po-
pulação são variadas e amplamente conhecidas. No 
entanto, ainda há muito a se aperfeiçoar nas políticas 
públicas, razão pela qual a presente medida provisó-
ria merece prosperar no momento em que destaca o 
privilégio legislativo que a questão requer – e aí, sim, 
justifica-se a edição de medida provisória.

Não há um único dispositivo acrescentado a esta 
medida provisória que esteja em dissonância com seu 
núcleo temático.

O PLV não suprimiu nenhum dispositivo da me-
dida provisória original. Pelo contrário, ele é compos-
to de três artigos e suas inovações são singelas, mas 
relevantes.

Em primeiro lugar, além das questões de técnica 
legislativa e redacionais, o PLV passa a prever que o 
valor da subvenção econômica possa ser majorado nos 
exercícios fiscais posteriores, desde que haja previsão 
orçamentária para tanto.

O projeto também passou a determinar que o 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência seja ouvido quando da definição do rol 

de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados 
a pessoas com deficiência passíveis de financiamento 
com o crédito subvencionado; e, por fim, impôs ao Mi-
nistério da Fazenda a divulgação anual de informações 
detalhadas relativas à subvenção econômica conce-
dida por instituição financeira, indicando, no mínimo, 
o valor total da subvenção, assim como determina ao 
ministério que leve em conta a renda do mutuário na 
definição da taxa de juros e demais encargos cobra-
dos nas operações subvencionadas, com previsão de 
custos efetivos menores para os de renda mais baixa.

Em suma, Sr. Presidente, as alterações introduzi-
das não alteram as propriedades da medida provisória 
original, no que diz respeito aos aspectos formais já 
discutidos. 

Portanto, somos pela sua aprovação, cumpri-
mentando, em nome do meu partido, o PSDB, a nos-
sa Deputada Mara Gabrilli pela sua relatoria e, acima 
de tudo, pela sua capacidade de superação, que é um 
exemplo para todos nós que estamos lutando para que 
este País seja um país inclusivo e principalmente um 
país humano e justo.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia. 
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu talvez tam-
bém não utilize todo o tempo, mas fiz questão de vir 
a esta tribuna não só para cumprimentar o Relator da 
matéria aqui, no Senado Federal, o Senador Lindber-
gh Farias, mas para cumprimentar, sobretudo, a De-
putada Mara Gabrilli, Relatora da matéria na Câmara 
dos Deputados. 

Desde já, quero concordar com o que disse a 
Deputada Mara, que foi repetido pelo Senador Lind-
bergh e que é a realidade, infelizmente, das pessoas 
portadoras de deficiência física no Brasil e no mundo, 
Senador Lindbergh: a possibilidade não só de o Estado 
brasileiro, mas também de diversos países garantirem a 
essas pessoas uma vida não diria mais tranquila, mas 
de maior acesso, de maior possibilidade de integração 
é muito nova, tanto que o Brasil foi signatário da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
– repito – somente no ano de 2008.

Mas o que tem sido feito de lá para cá não só 
pelo Governo Federal... Aqui digo que a Presidenta 
Dilma tem dado uma atenção séria a essa matéria e 
tem feito com que essas ações do Governo Federal 
sejam reproduzidas nos Estados brasileiros também.
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Nunca me esqueço, lembro-me perfeitamente de 
um episódio ocorrido com o então Presidente Lula, na 
cidade da Manaus, inaugurando um programa muito 
grande de casas populares. A primeira coisa que ele 
perguntou quando chegou àquela unidade, àquele con-
junto habitacional, que tinha mais de quatro mil residên-
cias, foi: “Quantas dessas casas têm acessibilidade para 
portadores de deficiência? Quantas dessas estão pro-
gramadas para receber pessoas que precisam disso?”. 
Não havia nenhuma, Senador Lindbergh. Não havia!

De lá para cá, não existe um conjunto residen-
cial no meu Estado em que não haja várias unidades 
construídas que possibilitem o acesso a pessoas com 
deficiência.

O Governo Federal lançou recentemente o pro-
grama chamado Viver Sem Limite, que vai aportar re-
cursos da ordem de R$7,6 bilhões até o ano de 2014.

O Governador Omar Aziz, do meu Estado do 
Amazonas, lançou, no início deste mês, outro progra-
ma complementar chamado Viver Melhor, que aportará 
recursos da ordem de R$250 milhões, Senador Lind-
bergh, recursos do Estado para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas portadoras de deficiência.

Serão 20 mil casas reformadas. Todo deficiente 
físico do Estado do Amazonas terá a possibilidade de 
reformar a sua casa. Serão instalados equipamentos 
de acessibilidade e segurança nessas residências para 
possibilitarem o acesso às pessoas, Senadora Lúcia 
Vânia, Senadora Ana Rita. Haverá cadeiras de rodas, 
equipamentos de informática, aparelhos de fisioterapia 
para a sua própria casa.

Enfim, são medidas como essas que vêm sendo 
adotadas pela Presidenta Dilma e por alguns Estados 
deste País, medidas como esta medida provisória que 
garante linha de crédito para aquisição de produtos de 
tecnologia assistiva para as pessoas portadoras de 
deficiência que nos levam a crer e a afirmar que esta-
mos no caminho certo. Temos uma dívida, o mundo, o 
Brasil tem uma dívida com essas pessoas, mas é uma 
dívida que já começa a ser paga.

Então, quero dizer que fiz questão de dar o meu 
depoimento nesta tribuna para registrar o quão impor-
tantes têm sido essas ações na esfera do Governo Fe-
deral e de vários Estados do Brasil, inclusive do meu 
Estado do Amazonas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, também quero saudar a relatoria 
do Senador Lindbergh Farias, que tem se dedicado 

de forma profunda à causa das pessoas com defici-
ência, especialmente as pessoas com Síndrome de 
Down, e soube traduzir o mérito do relatório, o mérito 
das pessoas que se vincularam, que o defenderam na 
Câmara dos Deputados e, mais do que isso, que tem 
trazido a este Senado uma contribuição muito grande 
na articulação das políticas públicas que beneficiam 
as pessoas com deficiência.

Essa medida provisória revela o compromisso do 
Governo Federal, o compromisso da Presidente Dilma 
em dar a essas pessoas condições de qualidade de 
vida melhor. Essa medida provisória se compõe de três 
artigos, mas tem como objetivo principal prover uma 
linha de crédito para a aquisição de produtos de tec-
nologia assistiva, destinada a pessoas com deficiência.

Quanto a essa tecnologia, já foi registrado aqui 
todo o benefício que traz às pessoas com deficiência 
e também o impulso que dá à indústria de tecnologia 
e de inovação do nosso País.

Portanto, por todos esses méritos, eu gostaria de 
parabenizar a Presidente Dilma pelo envio desta medida 
provisória que contribui enormemente para o avanço, 
para a melhoria da condição de vida das pessoas com 
deficiência; a Deputada Mara Gabrilli, que já foi aqui 
saudada por tantos Srs. Senadores pelo seu exemplo 
de vida, que é Relatora deste projeto na Câmara dos 
Deputados, e o nosso Senador Lindbergh Faria, que, 
além de um relatório tecnicamente muito competente, 
tem dado alma a esta luta no nosso espaço de atuação 
no Senado Federal.

Muito obrigada. Um grande abraço, Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/ PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quando se trata de consagrar direitos, 
benefícios às pessoas portadoras de deficiência, há 
sempre relevância e urgência. A oposição não discute 
medida provisória dessa natureza. 

Nos últimos dias, esta Casa pôde contribuir na 
esteira das medidas de proteção social, alcançando 
pessoas com deficiência. Aprovamos, em tempo re-
corde, graças à compreensão do Presidente Sarney 
e das lideranças de todos os Partidos, uma proposta 
de emenda constitucional que atende direitos de ser-
vidores públicos aposentados por invalidez permanen-
te, reparando uma injustiça remanescente da Emenda 
Constitucional nº 41.

Na próxima quinta-feira, às 10 horas e 30 minu-
tos, em sessão do Congresso Nacional, estaremos 
assistindo à promulgação, pelo Presidente da Casa, 
dessa emenda constitucional.



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 08343 

Ainda na semana passada, votamos, na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e aprovamos 
o regime de urgência para o Projeto de Lei nº 40, que 
trata da aposentadoria especial para pessoas porta-
doras de deficiência integrantes do Regime Geral da 
Previdência Social.

Portanto, além dos servidores públicos, as pes-
soas com deficiência do setor privado inscritas no 
Regime Geral da Previdência Social terão direito à 
aposentadoria especial com a aprovação do Projeto 
de Lei nº 40, que, certamente, virá celeremente para 
o plenário, para sua votação conclusiva, já que terá 
de retornar à Câmara dos Deputados, uma vez que 
alterações foram promovidas no seu texto. 

E essa Medida Provisória nº 550, de 2011 rece-
beu na Câmara dos Deputados parecer da lavra da 
Deputada Mara Gabrilli, que dedica sua atuação par-
lamentar à defesa das pessoas portadoras de defici-
ência. Os nossos aplausos a ela pela dedicação, pelo 
exemplo de vida que oferece às pessoas que vivem 
nesta área de abrangência da sociedade brasileira e 
que merecem uma atenção especial dos legisladores 
e dos administradores públicos deste País. Os nossos 
aplausos à Deputada Mara Gabrilli. 

Esta medida permitirá que pessoas com deficiên-
cia, em especial aquelas consideradas de baixa renda 
possam ter acesso a bens, serviços, metodologias, 
tecnologias que ampliarão sua autonomia e indepen-
dência, garantindo o efetivo exercício dos direitos de 
cidadania. Trata-se de buscar o exercício pleno da ci-
dadania possibilitando a essas pessoas portadoras de 
deficiência exatamente esses benefícios.

Algumas alterações promovidas pela Deputada 
Mara Gabrilli como Relatora são fundamentais, como, 
por exemplo, a inclusão, no texto, da possibilidade de 
majoração futura do valor subvencionado, o que per-
mitirá adequações a eventuais oscilações dos preços 
de mercado, ao surgimento de novas tecnologias e a 
ampliação do universo de beneficiados. Fundamental, 
também, é a alteração estabelecendo que o Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Defici-
ência – Conad seja consultado e ouvido na definição 
dos produtos e serviços a serem contemplados pela 
linha de crédito.

Enfim, a linha de crédito prevista nessa medida 
provisória certamente contribui com o propósito da con-
venção sobre os diretos da pessoa com deficiência de 
promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equi-
tativo de todos os direitos humanos e liberdades funda-
mentais por parte de todas as pessoas com deficiência.

Por essa razão, o PSDB se manifesta favorável 
a essa medida provisória, considerando-a relevante e 
urgente. E cumprimenta também o relator, no Senado 

Federal, o Senador Lindbergh Farias, pela apresenta-
ção desse relatório e pela articulação política que fez, 
conversando com a oposição, para que pudéssemos 
aprovar simbolicamente, sem necessidade do voto no-
minal, essa matéria que atende, portanto, às pessoas 
com deficiência, fazendo justiça a elas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem.) 

– V. Exª vai colocar em votação? Só queria fazer o co-
municado de um falecimento, antes que V. Exª coloque 
em votação. 

Então, V. Exª coloca em votação e em seguida 
me concede, por favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pois não. Muito obrigado pela sua colabora-
ção com a Mesa.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapi-
damente, como todos que encaminharam essa votação, 
quero também, em meu nome e em nome do Estado 
de Roraima, registrar a importância dessa medida pro-
visória que faz justiça. É mais uma ação propositiva, 
afirmativa do Senado Federal em favor das pessoas 
com deficiência.

Temos, nos últimos dias, já foi dito aqui também, 
tomado uma série de providências e aprovado uma 
série de matérias que reforçam a visão e a posição do 
governo e da sociedade brasileira em favor dos porta-
dores de deficiência. 

E essa matéria, esse financiamento, que possi-
bilita a aquisição de produtos de tecnologia assistiva, 
sem dúvida nenhuma, é mais uma ação na direção 
dessa população que merece todo o nosso carinho, 
nosso amor e respeito.

Portanto, por conta disso, quero registrar o meu 
voto favorável, com louvor a essa medida provisória 
encaminhada pela Presidenta Dilma, que faz justiça a 
milhares de brasileiros no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Romero Jucá, com a palavra.
V. Exª deseja inscrever-se?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª será inscrito.
Wellington Dias também deseja discutir a matéria?
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, só rapidamente, da mesma forma que o 
nosso Senador Romero Jucá...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em seguida darei a palavra a V. Exª, depois do 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Sena-
dor José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o 
Projeto de Lei de Conversão 06, de 2012, provenien-
te da Medida Provisória 550, de 2011, dispõe sobre 
o direcionamento de depósitos à vista captados pelas 
instituições financeiras para operações de crédito, 
destinado à população de baixa renda e a microem-
preendedores. 

A matéria, como já aqui foi discutida, tem o ob-
jetivo de prover uma linha de crédito para a compra 
de produtos destinados a pessoas com deficiência, 
como, por exemplo, cadeiras de rodas, produtos que 
contribuem para melhor qualidade de vida dessas pes-
soas, melhorando suas habilidades e garantindo-lhes 
qualidade de vida. 

Os recursos para essa linha de crédito virão dos 
depósitos à vista recebidos pelos bancos. A proposta 
deve beneficiar as pessoas com deficiência que rece-
bam até dez salários mínimos.

A União entrará com subsídios no crédito por meio 
da equalização de taxas de juros e outros encargos 
financeiros em operações de crédito efetuadas por ins-
tituições financeiras públicas federais, que pratiquem 
taxas de juros de 8% ao ano, para a aquisição de bens 
e serviços de tecnologia assistiva. 

Na oportunidade, queremos parabenizar a relatora 
na Câmara dos Deputados, a Deputada Mara Gabrilli, 
PSDB São Paulo, pelo excelente trabalho desenvolvi-
do na elaboração de seu relatório, que representa um 
avanço para as pessoas desse segmento. 

Em seu relatório, a nobre Deputada prevê a pos-
sibilidade de aumento do subsídio nos orçamentos dos 
próximos anos, estipulado no texto original em R$25 
milhões anuais. 

Senador Agripino, quero também aqui parabe-
nizar o Senador Lindbergh, do PT do Rio de Janeiro, 
que foi o relator do Projeto de Lei de Conversão 06, 
de 2012, aqui no Senado Federal. 

Esperamos que a realidade dessas pessoas pos-
sa mudar,.pois, mesmo depois da ratificação da Con-
venção da ONU sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, ocorrida em 2077, ainda não temos a in-

clusão social que almejamos. O relatório da Deputa-
da Gabrilli como também do Senador Lindbergh vem 
ao encontro do anseio das pessoas com deficiência. 

A aprovação dessa matéria é importante para di-
minuir as dificuldades por que passam essas pessoas. 
A inclusão social das pessoas com deficiência poderá 
torná-las participantes da vida social, econômica e po-
lítica, assegurando seus direitos na sociedade.

Desta forma, Presidente Sarney, o PSDB vota fa-
voravelmente ao Projeto de Lei de Conversão nº 06, de 
2012, proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011.

Obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro também louvar as mudanças feitas aqui, o relató-
rio do Senador Lindbergh, e dizer da importância da 
aprovação desse projeto, um projeto que, com certeza, 
provê mais cidadania para aqueles que mais precisam 
no nosso País. 

Acho que o Congresso Nacional, ao aprovar aqui, 
hoje, esse conjunto de políticas para pessoas com de-
ficiência, dá um salto importante, faz um trabalho que 
melhora inclusive a proposta que veio do Executivo 
não só nas condições de crédito, mas no fato de po-
dermos ter um plano nacional, enfim, ter um conjunto 
de assistência que crie e melhore a rede para as pes-
soas com deficiência.

Quero aqui parabenizar, associando-me e defen-
dendo a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, vou votar essa matéria com muita alegria até por 
experiência própria. 

No meu Estado, há uma instituição chamada 
Tutubarão, dirigida pelo médico Zeca, que é meu ami-
go, que se volta há muitos anos para o atendimento a 
deficientes físicos. Luta com enorme dificuldade finan-
ceira, enorme, porque, para esse assunto, ou existem 
os convênios de prefeitura e de governo de Estado ou 
não existe dinheiro para aquisição de equipamentos, 
seja cadeira de rodas, seja peça ortopédica, seja o 
que for para o deficiente. 

Em muito boa hora, recupera-se o recurso finan-
ceiro para se destinar ao deficiente físico. Essa maté-
ria foi relatada na Câmara por uma deficiente física, 
legítima integrante da bancada do PSDB, Deputada 
Mara Gabrilli, que aqui esteve trazendo, com a sua 
presença, o reforço da necessidade da aprovação da 
matéria. Até por experiência própria, pelo fato de viver 
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muito próximo ao Tutubarão de Natal, à sua falta de 
recursos, à sua carência de dinheiro, ao drama que a 
instituição vive há anos, precisando sempre do adjutório 
de Prefeitura Municipal, de Governo do Estado, é que 
voto, entendendo que essa matéria é extremamente 
meritória. Só sabe, só conhece a dor do deficiente fí-
sico quem está perto dele, quem conhece a condição 
de vida dele, e esta medida provisória vai ajudar pelo 
Brasil afora milhares de deficientes físicos. 

Eu e o meu Partido votamos entusiasticamente 
a favor da matéria. 

O nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Senador Walter Pinheiro, para discutir a matéria. 
Para encaminhar, perdão.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT) – Sr. Pre-

sidente, só para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para encaminhar. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero somar-me aos pronunciamentos que, de forma 
muito enfática, colocaram a importância dessa ma-
téria. V. Exª inclusive tem utilizado de diversos meios 
tecnológicos para que o Senado disponibilize acesso, 
informação e acessibilidade. 

Nesse particular, quero fazer uma associação 
dessa matéria de hoje com um tema que discutimos 
aqui na Casa, de muita importância. Refiro-me à neu-
rociência. 

O pesquisador Nicolelis, nesta Casa, apresentou 
um trabalho, cujo conteúdo o Senador José Agripino 
deve conhecer sobejamente, devido à experiência lá 
no Rio Grande do Norte, que começa lá no bairro – 
esqueci-me do nome – Tutubarão. 

Então, trata-se de uma experiência, Senador Agri-
pino, que já lida com as crianças durante o processo de 
gestação. Um dos desafios que esse pesquisador Nico-
lelis está anunciando é a possibilidade de, na abertura 
dos jogos da Copa no Brasil, através da neurociência, 
permitir que uma pessoa com deficiência, através do 
comando das suas funções do cérebro, possa dar o 
pontapé inicial dessa partida.

Esse simbolismo tem a ver com outro tipo de 
pontapé inicial: é o desenvolvimento de tecnologia, é 
a utilização de tecnologia para facilitar a vida da pes-
soa com deficiência, mostrando que é possível ir ao 
encontro do que a tecnologia disponibiliza sem desa-
finar a ousadia de produção de políticas públicas para 
essa gente. .

Eles não podem continuar sendo tratados como 
alguém que, como muita gente imagina, merece um 
favor. Essas pessoas não só merecem de nossa par-

te o empenho como têm o direito principalmente de 
receber do Poder Público todo tipo de ação que leve 
a um processo cada vez mais crescente de facilitação 
da sua vida e de inserção, ou de reinserção, dessas 
vidas no contexto social de forma normalíssima, por-
tanto, adotando a utilização de novos mecanismos 
para que a pessoa possa tranquilamente andar, se 
locomover, atuar.

Nós tivemos essa experiência agora, recentemen-
te, no bonito ato, Senador Randolfe, do Dia Internacio-
nal da Síndrome de Down. E há uma expressão muito 
bonita, Senadora Ana Rita, do Senador Lindbergh, que 
é o relator desta matéria, quando dá o seu testemunho 
de como a sua vida mudou e como sua vida ficou mais 
bonita convivendo com a sua filhinha.

Portanto, essa gente é maravilhosa, transforma-
dora e essa gente pode, sim, tudo. É necessário que 
se instalem essas oportunidades, essa disponibilidade, 
esse empenho, esse vigor na aplicação de políticas pú-
blicas para pessoa com deficiência; é necessário que 
essas coisas efetivamente se instalem e se apresentem.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para encaminhar, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria cumprimentar o Senador Lindbergh. 
Nós votaremos favoravelmente a essa medida provi-
sória, que atende a uma necessidade e a uma lacuna 
das políticas públicas por parte do governo brasileiro, 
políticas públicas para as pessoas com deficiência.

Felizes aqueles que transformam as situações 
pessoais em causa para toda a vida. Eu queria aqui, em 
especial, cumprimentar e abraçar o Senador Lindbergh 
Farias, que transformou a situação que vive pessoal-
mente, do nascimento de uma criança com Síndrome 
de Down em causa para sua ação parlamentar, uma 
causa que indica concretamente que essas pessoas 
não querem pena ou caridade; querem, sim, inclusão 
e afirmação de políticas públicas.

Nesse sentido, a medida provisória vai respon-
der a uma necessidade de política pública, porque não 
existe pública se não tiver aporte financeiro, aporte or-
çamentário para tanto. Oxalá esse aporte fosse ainda 
maior para atender às necessidades, com políticas 
públicas de inclusão, dessas pessoas.

Esse é o grande problema que tivemos ao longo 
do tempo no Brasil, em todo o mundo ocidental. Nós 
tivemos sempre o tratamento das pessoas com defi-
ciência a partir da perspectiva da pena e da caridade. 
E me parece que, ao contrário de pena e caridade, a 
resposta para essas pessoas tem que ser de inclusão 
e de cidadania. 
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E quero reiterar meu cumprimento ao Senador 
Lindbergh por tratar uma questão particular como causa 
humanitária. É disso que trata essa medida provisória 
e a luta empreendida pelo Senador Lindbergh. É de 
uma causa humanitária, uma causa da inclusão, uma 
causa da cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão.

Vou submeter a votos o projeto de lei de con-
versão.

As Senadoras e Senadores que aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovada a lei de conversão, ficam prejudicadas 

a medida provisória e as emendas a ela apresentadas.
A matéria vai a sanção.

É o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO No 6, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória no 550, de 2011)

Altera a Lei no 10.735, de 11 de setem-
bro de 2003, que dispõe sobre o direciona-
mento de depósitos à vista captados pelas 
instituições financeiras para operações de 
crédito destinadas à população de baixa 
renda e a microempreendedores, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setem-

bro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o  ..................................................
Parágrafo único. Fica autorizada a utili-

zação dos recursos de que trata o caput para 
operações de crédito em que sejam tomadores 
de recursos pessoas físicas com renda mensal 
de até 10 (dez) salários-mínimos, desde que 
os valores das operações sejam direcionados 
exclusivamente para adquirir bens e serviços 
de tecnologia assistiva destinados a pessoas 
com deficiência, na forma estabelecida em ato 
do Poder Executivo.”(NR)

Art. 2o Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica a instituições financeiras oficiais 
federais, sob a forma de equalização de taxas de ju-
ros e outros encargos financeiros, em operações de 
financiamento para a aquisição, por pessoa física, de 
bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a 
pessoas com deficiência.

§ 1o A subvenção de que trata o caput fica limita-
da a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) 
por ano, observado o disposto no § 2o deste artigo.

§ 2o O valor estabelecido no § 1o poderá ser ma-
jorado nos exercícios fiscais subsequentes, mediante 
a correspondente previsão em lei orçamentária.

§ 3o O pagamento das subvenções de que trata 
o caput, com vistas ao atendimento do disposto no 
inciso II do § 1o do art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, fica condicionado à apresentação, 
pela instituição financeira beneficiária, de declaração 
de responsabilidade pela exatidão das informações 
relativas às operações realizadas.

§ 4o
 O pagamento da subvenção de que trata o 

caput fica condicionado à existência de dotação or-
çamentária.

§ 5o A equalização de juros de que trata o caput 
corresponderá ao diferencial entre o encargo do mu-
tuário final e o custo da fonte de recursos, acrescido 
da remuneração da instituição financeira.

§ 6o Ato conjunto do Ministro de Estado da Fa-
zenda, do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia 
e Inovação e do Ministro de Estado Chefe da Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da República 
disporá sobre:

I – o limite de renda mensal para enquadramento 
como beneficiário do financiamento de que tra-
ta o caput;

II – o rol de bens e serviços de tecnologia assistiva 
destinados a pessoas com deficiência passíveis 
de financiamento com o crédito subvencionado, 
ouvido o Conselho Nacional dos Direitos da Pes-
soa Portadora de Deficiência– CONADE.

§ 7o Compete ao Ministério da Fazenda:

I – definir a taxa de juros e demais encargos que po-
derão ser cobrados dos mutuários pelas institui-
ções financeiras nas operações de financiamento 
subvencionadas previstas nesta Lei;

II – definir a metodologia, as normas operacionais e de-
mais condições para o pagamento da subvenção;

III – estipular os limites anuais de subvenção por insti-
tuição financeira, respeitada a dotação orçamen-
tária reservada a essa finalidade; e

IV – divulgar, anualmente, informações relativas à 
subvenção econômica concedida por instituição 
financeira, indicando, no mínimo, e desde que 
satisfeita a exigência constante do § 8o deste 
artigo, o valor total da subvenção, o valor total 
das operações e a quantidade de operações por 
instituição financeira e por unidade da federação.

§ 8o As instituições financeiras oficiais federais 
participantes deverão encaminhar ao Ministério da 
Fazenda informações relativas às operações realiza-
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das, no formato e na periodicidade indicados em ato 
do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 9o
 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá 

as condições necessárias à contratação das operações 
de financiamento.

§ 10. Na definição da taxa de juros e demais en-
cargos a que se refere o inciso I do § 7o deste artigo, 
o Ministério da Fazenda deverá levar em consideração 
a renda do mutuário, com previsão de custos efetivos 
menores para aqueles de renda mais baixa.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um registro, 
com muito pesar, pelo passamento do Pastor Etevaldo 
Rocha Tristão. Ele passa para Jesus aos 80 anos de 
idade, 45 anos de ministério em Vila Velha, na Igreja 
Batista Betel, em São Torquato, um bairro populoso 
da nossa querida cidade de Vila Velha, onde resido, e 
também onde reside a Senadora Ana Rita.

Esse homem exerceu um ministério exclusivo, 
determinado, era um homem de conduta ilibada, um 
homem decente, referência, desses que servem para 
ser copiados. Como dizia D. Dadá, minha mãe, que 
era analfabeta profissional, os maus é que servem 
de exemplo, os bons servem para ser copiados. E o 
Pastor Etevaldo era desses que serviam para ser co-
piados. Aliás, o Apóstolo Paulo dizia isto: “Sede meus 
imitadores, como eu sou de Cristo Jesus”.

Pregador do Evangelho, um homem íntegro, um 
homem que se dedicou às famílias, dedicou a vida, 
criou uma família íntegra, de filhos integrados, e abriu 
cerca de mais 50 igrejas, todas elas originárias do mi-
nistério dele, Betel, ali em São Torquato.

Casado há 60 anos com D. Odete Rosa Tristão, 
teve filhos, 11 netos, e faleceu no último domingo, jus-
tamente domingo, quando ele fazia duas pregações, 
uma de manhã e outra à noite.

Eu tenho muito pesar, mas gratidão a Deus, por 
ter conhecido esse homem, ter convivido com ele. O 
genro dele, Pastor Marcos Mansur, um líder no sul do 
Estado, uma Igreja que tem prestado os serviços mais 
relevantes à Cachoeira do Itapemirim e a todo o sul 
do Estado, na recuperação de drogados, no conserto 
de vidas, um jovem pregador, professor e vereador 
em Cachoeira.

Eu sinto, neste momento, a dor dessa família, e, 
como toda a família dos Batistas Renovados do Brasil 
e de Vila Velha, o povo de São Torquato, a membre-
sia da igreja e a família, eu me solidarizo, entro neste 
momento emocional de perda e de tristeza, mas digo 

ao País, a partir dos microfones do Senado, que, se 
tivéssemos pelo menos uns 200 Etevaldos espalhados 
por aí, certamente teríamos dias melhores neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 

da oradora.) – Rapidamente, Sr. Presidente, quero aqui 
me associar às palavras do Senador Magno Malta, 
manifestar também a minha solidariedade à família do 
pastor, da Igreja Batista de São Torquato. Dizer tam-
bém do nosso sentimento e manifestar aqui a nossa 
solidariedade. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presidente, 
por favor: eu peço a V. Exª que esse requerimento que 
protocolei aí na Mesa, se a Senadora Ana Rita quiser 
assinar comigo, um voto de pesar do Senado da Re-
pública, que será enviado à família do Pastor Etevaldo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa já recebeu e será encaminhado.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Lídice da Mata.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas para dar 
conhecimento a esta Casa e dizer da minha preocu-
pação e da nossa bancada com as notícias que nos 
chegam da seca que se desenvolve na Chapada Dia-
mantina e que agora toma uma nova conotação, que 
são os incêndios que estão tomando conta daquela 
região, Todos os anos é um fato de muita preocupa-
ção para o nosso Governo, para o nosso povo. Aqui 
estaremos solidários e atuando no sentido de diminuir 
as agruras e as dificuldades que o povo da Chapada 
vive neste momento. Muito obrigada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu quero, antes de dar a palavra a V. Exª, me 
solidarizar com o Senador Magno Malta e a Senado-
ra Ana Rita, pelas palavras a respeito do falecimento 
do Pastor Etevaldo, que prestou relevantes serviços à 
Igreja Batista em Vila Velha, no Espírito Santo.

Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pa-

rece que eu estou inscrito para falar. Inscrevi-me para 
falar pela Liderança, logo após a Ordem do Dia. Só 
queria que V. Exª me confirmasse.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Darei a palavra a V. Exª depois da Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência, nos termos do disposto no art. 
60 da Constituição Federal, c/c o art. 85 do Regimento 
Interno da Casa, convoca sessão solene do Congresso 
Nacional a realizar-se no dia 29 de março do corren-
te, quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos, no plená-
rio do Senado Federal, destinada à promulgação das 
seguintes Emendas Constitucionais: nº 69, que altera 
os artigos 21, 22 e 48, para transferir, da União para o 
Distrito Federal, as atribuições de organizar e manter a 
defensoria pública do Distrito Federal; e a de nº 70, de 
2012, que acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
concedendo a aposentadoria integral por invalidez.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como a presença no plenário, em números, é 
evidentemente insuficiente para a votação nominal de em-
baixadores que teríamos na lista, encerro a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 237, 
de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), que 
inscreve o nome de Anita Garibaldi # Ana Maria 
de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

6 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, 
de sua autoria.

7 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).
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8 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 113, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 554, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (altera o Código de 
Processo Penal).

9 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

10 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

11 
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatuto do Idoso).

12 
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 731, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (multas previstas na lei de 
crime ambiental).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. 
Antes, pela ordem, ouço o Senador Lindbergh.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é que, na verdade, foi aprovado na Comissão de As-
suntos Econômicos – e como hoje foi um dia dedica-
do à pessoa com deficiência –, por unanimidade, um 
projeto que prevê aposentadoria especial à pessoa 
com deficiência, depois de um longo processo de ne-
gociação com o Governo. Há um pedido de urgência 
para o Plenário. Eu estava conversando com o Líder do 
Governo para vermos a melhor data para colocarmos 
em votação. Se pudesse ser lido hoje, eu agradeceria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Se não houver objeção das lideranças da Casa, 
submeterei o pedido do regime de urgência.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de Lei Complemen-
tar, de 2010.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima 

sessão.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO Nº 214, DE 2012 

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, do RISF, requeremos urgência para o PLC nº 40, 
de 2010 – Complementar, que “dispõe sobre a conces-
são de aposentadoria especial à pessoa com defici-
ência filiada ao Regime Geral de Previdência Social.” 

Em 20 de março de 2012. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o ilustre Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, minha querida pátria, meu querido 
Estado do Pará, da minha querida Virgem de Naza-
ré, meu Presidente, hoje, às quatro horas da manhã, 
cheguei ao Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em 
Belém, para me deslocar até Brasília e alguém bateu 
no meu ombro; olhei para a pessoa e ela me indagou: 
“Senador Mário Couto, quero lhe fazer uma pergunta, 
diante de tantos escândalos noticiados neste País”. E 
eu lhe respondi: Fique à vontade. Ele então me fez a 
pergunta: “Senador, será que o povo brasileiro não está 
cansado do PT?” E eu vim no avião refletindo. Eu viaja-
va, eu pensava e comecei a dar razão àquele senhor. 
Não precisa ir muito longe para dar razão a ele. Não 
precisa pegar a época de Waldomiro nem do mensa-
lão. Basta pegar-se o Governo da Presidenta Dilma, 
coisas muito recentes, para ver que aquele cidadão, 
homem do povo, brasileiro, tem toda razão.

Vamos pegar do Palocci para cá, Nação brasi-
leira. Aquele Palocci, chefe da Casa Civil, homem de 
confiança da Presidenta Dilma, que lutou, mas lutou 
para não sair do seu cargo, aquele homem de con-
fiança da Presidenta tinha praticado, na Casa Civil da 
Presidência da República, atos ilícitos.

Logo depois, a Nação brasileira vê nas televisões, 
jornais e rádios... Aliás, por falar em televisão, rádios 
e jornais, quero aqui fazer uma saudação à imprensa 
brasileira, que muito tem colaborado, mostrando como 
sangra este País nesta área de corrupção. 

Falei eu aqui, Brasil, por quase três anos, mos-
trando a corrupção no Ministério dos Transportes. Falei 
eu aqui dos maiores corruptos desta Nação, mostrei 
o quanto o Ministério dos Transportes sangrava o di-
nheiro do povo brasileiro. E aí veio o escândalo e foi 
mostrado à Nação o quanto a Nação perdeu, o quanto 
o povo brasileiro perdeu, o quanto aquele Ministério 
sugou do povo brasileiro, deixando as estradas brasi-
leiras esburacadas.

Veio o turismo. Escândalo na área de turismo. Aí, 
o povo brasileiro pergunta: será que o povo brasileiro 
não está cansado do PT?

Eu vi uma declaração do Ministro do Esporte. Eu 
fui à indagação dele, eu fui à arguição dele, quando 
ele batia no peito e dizia: “Eu sou honesto. Não tem 
corrupção na área do esporte.” E aí veio a saída do 
Ministro do Esporte por corrupção. 

Depois, o Ministro Lupi, do Trabalho, disse à Na-
ção brasileira; “Eu não saio daqui nem à bala. Eu sou 
inocente. Eu não roubei. Eu sou honesto.” 

Será que a Nação brasileira não está cansada 
do PT?

Ministro das Cidades. Agora, minha Presidenta, 
nós temos dois Ministros que estão prontos para sair: 
o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e o Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e comércio Exterior, Fer-
nando Pimentel. Dois prontinhos para fazerem parte do 
lote daqueles corruptos que roubam o povo brasileiro.

Será que a Pátria, esta Pátria amada chamada 
Brasil, de filhos tão nobres, de pessoas tão amáveis, 
será que esta Pátria amada não está cansada de ver 
tanta corrupção, não está cansada do Partido dos 
Trabalhadores?

E agora, Nação brasileira, o novo escândalo, o 
escândalo que dá raiva, o escândalo que dói no sen-
timento de cada um daqueles que amam esta Nação, 
daqueles que vêem o dinheiro da saúde sendo roubado, 
daqueles que sentem como está a saúde neste País, 
daqueles que vivem o dia a dia, daqueles que entram 
na fila dos hospitais, de madrugada, para pegar uma 
ficha, Senadora, e vêem a ladroagem, a bandidagem, 
a corrupção, o roubo na área da saúde.

Os maiores fornecedores do Governo Federal 
implantaram mais uma quadrilha para roubar o povo 
brasileiro, principalmente na área da saúde, onde se 
precisa mais.

Ora, minha nobre Senadora Presidenta, como é 
bom ter a Bolsa Família! Como é bom receber um prê-
mio do Governo brasileiro! Chamam de esmola – não 
interessa – mas é alguma coisa a mais que ganha al-
guém que precisa, que é pobre. Mas, o que adianta dar 
R$170,00, se este País não dá saúde, que é obrigação 
constitucional de um governo dar saúde e educação? 
Se o Governo brasileiro libera a corrupção neste País?

Eu não acredito que ninguém saiba. A cada mês, 
a cada semana, espoca um tumor de corrupção nes-
te País.

Eu não acredito, sinceramente! Eu não acredi-
to, Presidenta! Eu não acredito que ninguém saiba! 
O Governo tem participação. O Governo sabe. O Go-
verno vira as costas. O Governo finge que não vê. E 
tem apoio. Tem apoio do Congresso Nacional. Tem 
apoio dos Deputados. Tem apoio dos Senadores. E 
eu pergunto à Nação: Será, Nação brasileira, que o 
povo brasileiro não está cansado do PT? Será, Na-
ção? Será, Pátria amada, que este povo tão sofrido 
não está cansado do PT?

A inflação. A inflação, Senadores, a inflação que o 
País esconde, a inflação que o País mente. A senhora 
dona de casa que agora está assistindo a TV Senado, 
está assistindo esse humilde Senador falar desta tri-
buna, responda a si mesma, pergunte a si mesma se 
lá no supermercado onde a senhora faz as compras 
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a carne não aumentou 50%. Pergunte à senhora dona 
de casa se o feijão não aumentou 50%. E o PT diz que 
não tem inflação neste País. Pergunte à senhora que 
paga o médico, que paga o dentista, que corta o cabelo, 
pergunte à senhora se isso aí não aumentou mais de 
20%. E o País diz que não tem corrupção.

O PT mente. O PT, desde a sua origem, mente. 
O PT não fala a verdade. O PT é um partido menti-
roso. Desde os seus grandes líderes até os menores: 
mentem. Mentem e mentem descaradamente. Mentem 
com cinismo. Mentem com cinismo – repito. Porque 
dizer que neste País não tem inflação é uma mentira 
cínica, povo brasileiro.

E a situação dos aposentados? Coitados dos 
aposentados brasileiros! Paim, coitados dos aposen-
tados brasileiros! 

Será, Brasil, será Nação, que este povo tão sofri-
do ainda não se enjoou do PT?O Lula prometeu tanto 
aos aposentados...

Lutamos aqui, Paim.
A esperança era a de que viesse uma mulher que 

tivesse sensibilidade dentro do seu coração. “A Dilma 
vem aí. A Dilma vai resolver o problema dos aposen-
tados brasileiros”.

Reajuste do salário mínimo: 14%. Reajuste dos 
pobres aposentados: 6%.

Como é que pode, Brasil? Como é que pode, 
Brasil?

Presidenta! Presidenta!
Olhe para mim, Presidenta!
A Presidenta está atendendo ao telefone. Não 

quer olhar para mim. Mas, Presidenta, a senhora tem 
ouvido. Mesmo com o telefone bloqueando um ouvido, 
o outro deve estar ouvindo, não é, Senador?

Eu pensei que a Dilma, com seu coração femi-
nino, pudesse, pelo menos, aliviar a dor dos pobres 
aposentados brasileiros.

Presidenta, eu falava com V. Exª.
Presidenta! Eu falava com V. Exª.
V. Exª, que tem a sensibilidade feminina, fale com 

a Dilma. Eu, talvez ela não me atenda porque sou sin-
cero aqui nesta tribuna. Aproveite uma oportunidade 
de falar com a Dilma: “Dilma, olha a situação dos apo-
sentados brasileiros! Esses homens estão morrendo.”

Será que a Presidenta não sabe que, se dá 6% 
de aumento aos aposentados brasileiros, está decla-
rando a morte dos aposentados brasileiros? Será que 
a Presidenta não sabe disso? Será que ela ignora isso, 
Suplicy? Será, Suplicy? Será que a Presidenta não 
sabe que o aumento do salário mínimo já é baixo e que, 
quando ela dá um terço para os aposentados, ela está 
dizendo “Morram; vocês têm que morrer”? Será que 
ela não sabe disso? Sabe, Suplicy. Ela sabe, Suplicy. 

Ela ignora; ela faz que não vê; ela faz que não sente. 
Mas ela sabe que os aposentados brasileiros estão 
morrendo à míngua, estão sendo massacrados, estão 
sendo pisoteados, estão sendo abandonados por esta 
terra chamada Brasil, por uma Presidenta que assu-
miu dizendo que ia fazer o bem-estar social da Pátria. 

Será que o povo brasileiro não está cansado do 
PT? 

Será, Pátria amada? Será que o teu povo ainda 
acredita no PT? 

E a violência? E a violência?
Quer falar, Senador Suplicy?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Mário Couto, V. Exª é consciente de que 
quando os diversos governos resolveram recuperar o 
valor do salário mínimo resolveram fazê-lo não apenas 
de maneira a prover a cada ano o ajuste, pelo menos 
de acordo com a inflação e também mais um tanto 
para levar em conta os ganhos em produtividade, mas 
às vezes até em proporção maior, se fosse adotado 
o mesmo critério de aumento do valor do salário mí-
nimo para todas as remunerações, então, no âmbito 
da Previdência haveria um estouro no orçamento. O 
que eu quero dizer é que, em relação ao valor da re-
muneração dos aposentados, em geral, desde o início 
do Governo do Presidente Lula, mas também durante 
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, se levado 
em conta o aumento no custo de vida ou na inflação, 
sempre o aumento da remuneração dos aposentados 
levou em conta esses aspectos. Agora, a outra coisa é 
examinar-se o valor do poder aquisitivo da remuneração 
dos aposentados com base no valor do salário mínimo. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – En-
tão, são duas coisas que precisam ser diferenciadas.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso 
precisa ser colocado num âmbito de calma e de ra-
cionalidade.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Suplicy. Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É isso 
que eu gostaria de ponderar a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Suplicy, não adianta tentar...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
sei perfeitamente que os aposentados, muitas vezes...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Por 
favor, Senador. Meu tempo está terminando.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...falam: 
“Ah, eu ganhava tantos salários mínimos”. Só que o...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Meu 
tempo está terminando, Senador. Eu já o entendi.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está 
bom. Já compreendeu o que eu quis dizer.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já, 
já, já o entendi. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está 
bem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
senhor tentou, tentou explicar o inexplicável. Foi isso 
que eu entendi. V. Exª tentou explicar o inexplicável. V. 
Exª não vai explicar nunca, Senador. Jamais V. Exª vai 
explicar. V. Exª, outrora, quando era oposição, defendia 
os aposentados; hoje, V. Exª não defende mais. Hoje, 
V. Exª tenta explicar algo que nem V. Exª consegue 
entender. Nem V. Exª consegue entender, meu caro 
e nobre Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
entendo e todos os meus pronunciamentos levaram 
em consideração isso, desde o tempo do Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª devia falar para os aposentados do Estado de São 
Paulo e dizer: “Olha, São Paulo, meus aposentados de 
São Paulo, eu vou a Dilma brigar por vocês”. Porque 
muitos deles confiaram em V. Exª. Muitos deles vota-
ram em V. Exª. V. Exª devia, neste momento, estar do 
meu lado...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –... 
e não estar do lado do Governo. V. Exª devia, neste 
momento, estar do lado daqueles que estão neces-
sitados e morrendo de fome, Senador. Morrendo de 
fome, Senador!

Não adianta V. Exª dizer que o aumento do sa-
lário mínimo é tanto e que só podem ser dados 6% 
de aumento.

Ó Senador, foi a Previdência que fez a Rio-Nite-
rói! É de lá que sacam dinheiro para construir obras 
grandes, Senador. E depois dizem...

V. Exª assina a CPI da Previdência comigo? Va-
mos fazer nós dois uma CPI para provar à Nação bra-
sileira quem está mentindo. Vamos fazer! Eu propus 
isso aqui, mas não consegui as assinaturas, porque se 
fala que a Previdência é deficitária. Não é deficitária!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Governo deve à Previdência. O Governo engana... 
(Fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador, mais um minuto para que 
V. Exª possa concluir.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Governa engana o povo brasileiro.

Será, Presidenta? Será, Presidenta? Será, Presi-
denta, que o povo brasileiro não cansou do PT? Será? 
E as estradas assassinas, Presidenta, que matam todos 
os dias? E a violência neste País que mata todos os 
dias? Presidenta, a violência mata mais do que uma 
guerra. A violência neste País mata mais do que uma 
guerra, Presidenta! 

A violência neste País, Suplicy, mata mais do 
que a guerra!

Será, Presidenta? Será que o povo brasileiro ain-
da não cansou do PT?

Obrigado, Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Convidamos o próximo orador para 
fazer uso da palavra.

Uma vez que o Senador Mário Couto falou pela 
Liderança da Minoria, falará agora, como orador ins-
crito, em permuta com a Senadora Marta Suplicy e 
em acerto com o Senador Flexa Ribeiro, o Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, primeiro, quero aqui, agradecendo à 
Senadora Marta Suplicy e ao Senador Flexa Ribeiro, 
saudar V. Exª.

Antes de tratar do meu pronunciamento, quero 
registrar aqui, meu prezado Senador Suplicy, que te-
mos, sim, um ganho real do salário mínimo. E teve este 
Congresso, este Senado a coragem de aprová-lo para 
que permaneça – independentemente do tamanho do 
PIB, temos um crescimento – garantindo aos outros 
trabalhadores, inclusive aos aposentados, o reajuste 
que deve ser, no mínimo, pela inflação, para não per-
der o poder de compra.

Era isso que V. Exª tentava explicar aqui, como 
um grande economista.

Concedo-lhe a palavra com o maior prazer.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Senador Suplicy, Senador Wellington, 
perdoem-me interromper, mas sou obrigada a pedir a 
prorrogação da sessão por mais uma hora, para que 
possamos continuar neste plenário.

Assim, a sessão fica prorrogada por mais uma 
hora.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradecemos.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Obri-
gado, Senador Wellington Dias. O que eu procurei ex-
plicar, com calma e racionalidade, ao Senador Mário 
Couto é que, tanto no Governo do Presidente Lula 
quanto no Governo da Presidenta Dilma, tem havido 
a consciência de que é importante se aumentar o va-
lor da remuneração dos aposentados sempre e pelo 
menos de acordo com a inflação, para que nunca es-
tes percam o seu poder aquisitivo. Já, quanto ao valor 
do salário mínimo, há uma política, que vem sendo 
adotada há diversos anos, de se procurar aumentar 
o valor do salário mínimo de maneira a se recuperar 
o que aconteceu em anos anteriores, quando o salá-
rio mínimo não crescia de acordo com os ganhos de 
produtividade. Então, procura-se sempre aumentar o 
valor do salário mínimo, pelo menos, de acordo com 
a inflação mais o critério de aumento dos ganhos em 
produtividade e, às vezes até, mais do que isso, como 
nos anos mais recentes. Portanto, se se adotasse para 
o valor das aposentadorias o mesmo critério do valor do 
salário mínimo, elevar-se-iam de tal maneira os gastos 
com a aposentadoria que estouraria o orçamento da 
Previdência. Então, é preciso compreender isso. Era o 
ponto que eu queria esclarecer. Agradeço poder com 
calma explicar a V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com o maior prazer.

E mais ainda: o Brasil pretende se consolidar 
como um país desenvolvido. Nos países desenvolvi-
dos, normalmente, os pisos salariais ou salários míni-
mos estão na casa de US$800,00 aproximadamente, 
alguns com mais, alguns com menos. Normalmente, 
quando examinamos os países que são classificados 
como desenvolvidos, verificamos que esse é o patamar.

Nós tínhamos um salário mínimo de US$70,00 – 
US$70,00! Em dinheiro de hoje seriam mais ou menos 
R$126,00, R$130,00. Essa era a realidade do Brasil!

Então, é preciso haver uma política, inclusive uma 
política para a erradicação da pobreza e da miséria. 
Ao conseguir que o salário mínimo atinja a casa dos 
US$800,00, por exemplo, pela média familiar brasi-
leira, basta que uma pessoa da família ganhe o piso 
salarial nacional para que aquela família não esteja 
na miséria ou na pobreza. Esse é um mecanismo de 
desenvolvimento, de aumento da capacidade de ren-
da de um país.

Quero dizer que trato com todo o carinho, com 
todo o respeito a oposição. Considero importante o 
debate que temos aqui, mas acho que podemos fazê-
-lo com alto nível.

Devo dizer, minha Presidenta, que vi o modo 
desrespeitoso com que trataram V. Exª e acho que 
nenhum membro desta Casa pode proceder dessa 

maneira. Aliás, devo dar o meu testemunho: recen-
temente, esteve nesta Casa um Parlamentar do meu 
Estado que atuava de forma semelhante, e o povo o 
mandou para casa. Não é demais lembrar que, muitas 
vezes, isso acontece.

Devo dizer que quero continuar esse debate, 
com o maior prazer, porém em um nível mais elevado.

Também quero registrar que estive na cidade de 
Floriano, no Piauí, juntamente com o Prefeito Joel, a 
representante da Caixa Econômica Federal, a repre-
sentação do Governo do Estado, na pessoa do Pre-
sidente da Agência de Habitação, na inauguração de 
um conjunto habitacional bem equipado, com toda a 
infraestrutura, como água, energia, calçamento. Esse 
projeto possui duas características especiais impor-
tantíssimos: 500 casas para pessoas que não tinham 
habitação e para aproximadamente 250 famílias – e 
aqui dou meu testemunho como Governador – que, 
sempre que havia enchentes, tinham as suas casas 
inundadas, meu querido Flexa Ribeiro.

Momentos como esse fazem com que a gente 
que atua na política, que vivencia tantas dificuldades, 
tantas intempéries, se sinta feliz de ver a emoção de 
pessoas que moravam em uma área degradada, em 
situação de risco, recebendo esse benefício.

Não pude comparecer, mas no último sábado vi-
sitei São João da Serra, onde o Governador entregou 
uma ponte, uma ponte histórica. A cidade, no período 
do inverno, ficava isolada pelo rio Poti, entre as serras 
do Ceará, em direção à capital, Teresina. Ali, quando 
Governador, tomei a iniciativa de construir essa impor-
tante ponte, a ponte sobre o rio Poti, em São João da 
Serra, junto com outro conjunto habitacional. E tam-
bém quero comemorar com o povo daquele Município, 
pois ali está em andamento a obra para asfaltamento 
ligando aquela cidade – uma obra também iniciada 
no meu governo.

Como eu disse, nesse conjunto habitacional em 
Floriano, nós tivemos um registro importante. Uma 
homenagem feita a um cidadão simples, um agricultor 
que fez parte, meu querido Senador Paulo Paim, das 
lutas camponesas, ainda no regime militar. O cidadão, 
chamado José Pereira – Zé Pereira como é conhecido 
–, fez parte das lutas pela democratização deste País. 
Um homem simples, pequeno agricultor, foi morar em 
Floriano trabalhando como carroceiro. Continuava atu-
ando como agricultor e carroceiro, ou seja, fazendo o 
transporte de mercadorias com o auxílio de uma car-
roça puxada por um burro ou um cavalo.

Esse homem tem uma história belíssima. Ajudou 
a organizar sindicatos e associações quando isso era 
crime neste País. Ele foi um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores. Eu quero aqui, quando o meu parti-
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do completa 32 anos, fazer um a homenagem também 
ao PCdoB, que comemorou seus 90 anos de existên-
cia na segunda-feira, com uma sessão nesta Casa.

Mas não poderia deixar de destacar aqui o Zé Pe-
reira. Essa pessoa que o Presidente Lula lembra com 
muito carinho. De um lado, ele hospedou o Presidente 
Lula na sua humilde casa na cidade de Floriano, no 
Piauí. Ali, ele conta, Senador Suplicy, que, quando o 
Presidente Lula o visitou, por volta de 1980, 1981, na 
organização do Partido dos Trabalhadores, ele e mais 
outros três amigos ficaram de plantão, em vigilância, 
para a segurança do então Presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva.

E, ali, naquela ocasião, o Presidente Lula lembra, 
tem em sua memória, que, por um momento, à noite, 
ele despertou, acordou, ouvindo umas batidas na sua 
janela. Era o Zé Pereira, a marteladas, pregando umas 
tábuas para poder proteger o Presidente que ali se hos-
pedava na sua casa. E o Presidente lembra, inclusive 
com muita emoção, dessa passagem.

Eu lhe perguntava: “Presidente, quais as memó-
rias que o senhor tem das visitas ao Estado do Piauí?” 
E ele disse que havia uma que o emocionava muito. 
Dizia ele que soube que, para criar o Partido dos Tra-
balhadores, precisava organizá-lo em nove Estados 
brasileiros e que, em cada Estado, tinha um número 
mínimo de Municípios onde teria que organizar o par-
tido. Lembra-se ele de que esse cidadão – repito, um 
pequeno agricultor, um carroceiro, esposo da Dona 
Francisca, a quem pude abraçar, juntamente com os 
seus filhos, suas filhas, seus netos, mostrando o or-
gulho que temos de pessoas como eles –, o Zé Pe-
reira, eleito Presidente do Partido dos Trabalhadores 
no Piauí, um dos nove Estados necessários para se 
organizar o partido no Brasil, não tinha o dinheiro para 
comprar o livro de ata para fazer o registro no cartório, 
o que precisava ser feito. Ele, então, vendeu uma ca-
brita para arrecadar o dinheiro, comprar o livro de ata 
e organizar o Partido dos Trabalhadores.

Então, fiquei muito feliz, Senador Suplicy, em ver 
ali essa homenagem, feita pelo Prefeito Joel, do Parti-
do Trabalhista Brasileiro – o nosso partido apoia o seu 
governo lá, é parte do seu governo –, que teve essa 
lembrança de fazer essa importante homenagem. E vi 
ali o carinho do povo daquela cidade com esse cidadão. 
Um cidadão corajoso, altivo, que dizia frases que acho 
que intelectuais têm dificuldade de construir. Ele dizia: 
“Meu Deus, como é que pode tanta terra sem gente e 
tanta gente sem terra? Como pode um País com tanta 
riqueza e pessoas passando fome?”

E esse cidadão veio a falecer ainda durante uma 
das campanhas, se não me engano a campanha de 
1994. O Presidente Lula estava em campanha quan-

do ele estava hospitalizado com leucemia. Ali nós o 
acompanhamos e fomos ao Hospital São Marcos fazer 
uma visita a ele. Porém, logo depois, ele veio a falecer.

Conto essa história porque creio que, em todos 
os partidos, tenhamos lideranças assim. Às vezes, 
são lembrados os Senadores, os Presidentes, os Mi-
nistros, os Secretários, os Deputados, os Prefeitos, os 
presidentes de partidos e, muitas vezes, não nos lem-
bramos que, para a existência da democracia, da vida 
partidária, é fundamental a participação de pessoas 
assim, pessoas humildes. E um partido como o Partido 
dos Trabalhadores, que hoje tem a tarefa, através da 
Presidente Dilma, de colocar em foco um projeto para 
os destinos do nosso País, que coloca pessoas como 
o Presidente Lula no poder, como, enfim, governado-
res e tantas pessoas, houve nessa trajetória pessoas 
simples, pessoas humildes.

E é, em nome dessas pessoas, que eu quero aqui 
saudar este momento, momento em que, de um lado 
ali, emocionado... E, tenho certeza, se vivo estivesse, 
o Zé Pereira ficaria também muito emocionado ao ver 
a inauguração daquele conjunto habitacional do Minha 
Casa, Minha Vida. Aliás, ali, na cidade de Floriano, são 
cerca de R$50 milhões que estão sendo investidos no 
Programa Habitacional, tanto na zona rural como na 
zona urbana. Parte desses recursos destinados a pes-
soas que, a vida inteira, como lá outra Srª Francisca, 
que não a esposa do Zé Pereira, com a chave da casa 
na mão, fazia o seu depoimento, vibrando, chorando, 
emocionada: “É minha casa. Nunca mais eu vou entrar 
naquela casa que inundava todos os anos. Vou poder 
agora criar meus filhos e minhas filhas num lugar digno”.

Então, por isso também valeu a pena tudo o que 
o Zé Pereira deve ter enfrentado durante a sua vida. 
Ele, nascido em uma cidade chamada Aroazes, du-
rante o regime militar, como organizava sindicatos, era 
ameaçado pelo regime. Assim, terminou se refugiando, 
sem identidade, na cidade de São Luís do Maranhão, 
onde ficou até que a gente começasse a abertura de-
mocrática. Só então voltou para o Piauí, dessa vez em 
Caxias. A esposa dele nos contava o sofrimento dele 
por tudo que passou.

São pessoas como esta que nos enchem de res-
ponsabilidade. E aqui faço uma reflexão como membro 
deste partido: pela história de homens como Zé Pereira 
e tantas outras pessoas, não pode um partido como 
o nosso perder oportunidades, em tudo aquilo que o 
Brasil pode, em favor daqueles que menos podem, 
daqueles que mais precisam.

Quero aqui, nesta tarde, fazer este registro, esta 
homenagem e dizer que fiquei muito tocado, muito emo-
cionado ao ver ali o carinho do povo de Floriano, tantas 
autoridades, tantas lideranças fazendo homenagens ao 
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Zé Pereira. Esteve lá o Presidente do nosso Partido, o 
Deputado Fábio Novo, que inclusive está hoje aqui em 
Brasília, bem como um conjunto de outras lideranças 
dos mais diferentes partidos.

Com prazer, ouço o Senador Suplicy,
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 

também me associar às homenagens que V. Exª faz a 
este que foi um dos fundadores e batalhadores pela 
criação do Partido dos Trabalhadores, José Pereira, 
em Floriano. Gostaria de, aqui, recordar alguns epi-
sódios com V. Exª sobre o Piauí, o PT e os governos 
do Presidente Lula e agora da Presidenta Dilma. Um 
dos episódios que tive a oportunidade de, ao lado de 
V. Exª, testemunhar foi quando, por volta de março de 
2003, no início do Governo do Presidente Lula, junta-
mente com o então ministro responsável pelo progra-
ma de combate à fome, o Programa Fome Zero, José 
Graziano da Silva, juntamente com o Presidente Lula 
fomos a Guaribas e Acauã para lançar o que, então, 
eram os primeiros passos do Cartão Alimentação, um 
programa em que as famílias cuja renda não alcan-
çasse meio salário mínimo per capita, passariam a 
ter direito a um cupom equivalente a R$50,00, que só 
poderiam ser gastos em alimentos. Naquela ocasião, 
José Graziano, assim como Frei Beto e outros, tinham 
muita esperança de que seria interessante a constitui-
ção dos conselhos gestores. Tanto em Guaribas quanto 
em Acauã, tive a oportunidade de participar de reuniões 
em que esteve também V. Exª, o Presidente Lula e o 
Graziano, dialogando com a comunidade, debatendo 
a natureza daquele programa, vantagens e desvanta-
gens. E, na ocasião, conversando com o povo, obser-
vei que talvez um dia pudéssemos ter o pagamento 
da renda básica incondicional para todos. Lembro-me 
de ter explicado para aquele conselho gestor o que V. 
Exª tem me ouvido falar e explicado aqui: que um dia 
vamos caminhar na direção da renda básica de cida-
dania. Quero até registrar que há algumas experiências 
interessantes em alguns países. Ainda hoje, a Folha 
de S. Paulo deu notícia do Irã, que, em 2010, instituiu 
uma lei para acabar com os subsídios aos preços 
dos combustíveis, petróleo, gasolina e outros, que ali 
tinham preços muito baixos, eram subsidiados. Acon-
tece que o Governo instituiu uma lei para acabar com 
os subsídios, mas, como que para compensar sobre-
tudo a população de menor renda, resolveu pagar a 
toda a população uma renda da ordem de US$80,00 
a cada dois meses – US$40,00 por mês. E, na notícia 
que dá hoje a Folha de S.Paulo, o pagamento teria 
subido algo como US$115,00. A Folha diz que é uma 
experiência semelhante à da Bolsa Família, mas, na 
verdade, pelo que entendi, trata-se de um pagamento 
a mais de 70 milhões, que é o que constitui a popu-

lação iraniana. Houve uma mudança recente na lei, 
pelo que tenho acompanhado, porque aquela renda é 
paga a toda a população, mas se solicitou à população 
de maior renda que abra mão voluntariamente deste 
pagamento. Quero justamente, quem sabe, fazer uma 
visita ao Irã, para saber. Só tenho a preocupação de, 
de repente, começar uma guerra nuclear, e eu estar 
no meio lá. Só quero transmitir isso a V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ria aproveitar ainda, porque, na semana passada, ía-
mos falar juntos aqui da mensagem que a Srª Niède 
Guidon transmitiu à Presidenta Dilma Rousseff e à 
Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, sobre a 
Serra da Capivara, aquele patrimônio histórico, o Par-
que Nacional da Serra da Capivara. Ainda recebi um 
apelo, nestes últimos dias, para que, realmente, pos-
sa, na medida do possível, tanto a Ministra do Meio 
Ambiente Izabella Teixeira quanto a Presidenta Dilma, 
em algum momento, recebê-la. Quero aqui renovar o 
apelo juntamente com V. Exª. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nesta 
semana, a Presidenta Dilma está na Índia e terá um 
encontro muito importante, amanhã e depois, com os 
Chefes de Estado dos Brics – Brasil, Rússia, China, 
Índia e África do Sul – numa oportunidade extraordi-
nária de diálogo, lá em Nova Déli, mas quem sabe ela, 
que tem tantas atribuições, em algum momento possa 
receber a Srª Niède Guidon. Aqui reitero o apelo para 
que V. Exª compartilhe isso comigo. Então, meus cum-
primentos a V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço, compartilho e devo dizer, primeiro, sobre a 
minha felicidade de ter V. Exª, com a sensibilidade que 
sempre demonstra, também na área ambiental, nesse 
apelo, eu diria assim, quase desesperado da nossa ar-
queóloga Niède Guidon. Há uma previsão para, depois 
da Semana Santa, a Ministra Izabella nos receber; nós 
devemos fechar na próxima semana, e eu quero ter o 
maior prazer de com V. Exª ir lá.

Cito três dados e faço mais uma empreitada 
com V. Exª. 

A essa região de Guaribas e Acauã, é bom lem-
brar por que o Presidente Lula foi lá: eram os dois Mu-
nicípios mais pobres do Brasil. Esses dias, eu mandei 
isso para o Presidente Lula: não sei em qual classifi-
cação eles estão, mas já não estão mais entre os cem 
mais pobres do Brasil, é provável que já tenham su-
bido alguns degraus a mais. Melhoramos na área de 
habitação. A mortalidade infantil era cerca de 64 para 
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cada grupo de mil, hoje está na casa de doze; aliás, 
está mais baixa do que a média do Estado e do Brasil. 
Quanto ao analfabetismo, entre as pessoas com mais 
de quinze anos, 75% eram analfabetas. Isso reduziu 
para algo em torno de 11%, que é mais baixo de novo 
do que o do próprio Estado. Então, há uma série de 
mudanças profundas. Hoje, lá nós estamos trabalhando 
a implantação do ciclo completo da educação: ensino 
fundamental, ensino médio, ensino técnico, inclusive 
com uma base do Sesc, do Presidente Valdeci Caval-
cante, e também com a Universidade Aberta.

Mas qual é o problema e o que eu queria apelar a 
V. Exª? Lá é uma região que tem um potencial grande 
para o turismo, V. Exª viu, temos o Parque Nacional da 
Serra das Confusões, no Guaribas, especialmente – 
Acauã também se desenvolveu –, mas é preciso que 
o Governo Federal, no caso de Guaribas, faça uma 
BR, que é a BR-235. Então, estava prevista no PAC, o 
Presidente Lula deixou-a prevista no PAC. Eu queria 
combinar com V. Exª, porque não entrou na progra-
mação do ano passado, para irmos à Ministra Miriam 
Belchior, pela importância, pelo simbolismo que tem 
para o Brasil essa cidade. Eu queria que V. Exª pudes-
se também ir comigo, com toda a sua sensibilidade, 
pelo povo de Guaribas, pelo povo daquela região, e 
nos ajudasse nessa empreitada. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria muito de aceitar esse convite e, em algum 
momento, portanto, quero ir com V. Exª a Guaribas e 
Acauã.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quem 
sabe, na mesma ocasião façamos a viagem ao Parque 
Nacional da Serra da Capivara, combinando as coisas 
para ver o seu Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado.

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Para encerrar, Sr. Presidente, quero apenas mais esse 
minuto. Quero, além de agradecer aqui o aparte enri-
quecedor do Senador Suplicy, a atenção de todos e de 
todas, terminar de forma alegre lembrando o Zé Pereira.

Também, da mesma forma, ele foi hóspede do 
Presidente Lula em São Bernardo – para ver o carinho 
que o Presidente tinha por ele. E era a primeira vez 
que ele saía do seu interior e foi logo para São Paulo 
e ficou encantado com aquele mundo. Quando ele vol-
tou, eu perguntei para ele: “Zé Pereira, do que é que 
você lembra?”. Ele falou de algumas coisas e falou de 
uma interessante: “Uma lembrança que eu tenho da 

casa do Presidente Lula é porque lá eu comi um beiju 
diferente com linguiça”. Era uma pizza calabresa, ele 
nunca tinha comido uma pizza calabresa.

Então, deixo aqui o abraço de todos os filiados 
ao Partido dos Trabalhadores a esse grande brasileiro 
que é Zé Pereira.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
a Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Wellington Dias.

Nesse momento, passamos a palavra, pela Li-
derança do PCdoB, à Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente, Senador Paim.

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, Sr. Presidente, hoje venho à tribuna – e fiz 
questão de vir mesmo, apesar do adiantado da hora 
– para, mais uma vez, tratar de um assunto que vem 
sendo debatido de forma exaustiva nessa Casa, relativo 
ao Projeto de Resolução nº 72, de 2010, do Senador 
Romero Jucá, que, Senador Paim, conforme ele ha-
via apresentado originalmente, zeraria as alíquotas de 
ICMS interestaduais na venda de produtos importados.

De acordo com os debates que vêm sendo con-
duzidos tanto na Comissão de Assuntos Econômicos 
como na Comissão de Constituição e Justiça, ao pro-
jeto deverá ser apresentado um substitutivo propondo 
uma alíquota progressiva, ou seja, regressiva, iniciando 
em 4% até que chegue a zero.

E esse debate é importante. O próprio Governo 
Federal, o Ministro da Fazenda, Ministro Mantega, 
mais a Presidenta Dilma, que também se reuniu re-
centemente com vários empresários do Brasil inteiro, 
empresários que representam setores produtivos os 
mais diversos... 

E ficou clara a necessidade de mudar a legisla-
ção brasileira, por meio de uma resolução do Sena-
do, de tal sorte que possamos acabar com aquilo que 
se denomina, no Brasil, de guerra dos portos, o que 
nada mais é do que um incentivo fiscal, Senador Paim, 
concedido por determinado Estado para produtos im-
portados. E aí, para quem está nos assistindo, vou re-
petir: é um incentivo fiscal concedido pelos governos 
de alguns Estados brasileiros para produtos importa-
dos. O que, por si só, já seria muito grave, porque um 
produto importado não gera um emprego sequer no 
País, porque um produto importado contribui para o 
desequilíbrio da balança comercial brasileira e, mais 
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do que isso, afeta profundamente, Senador Flexa, a 
concorrência com aqueles produtos que são fabrica-
dos internamente no Brasil.

Eu tenho dito na comissão: no Brasil nós temos 
um sistema tributário que infelizmente permite a guerra 
fiscal entre os Estados brasileiros, entre as 27 diferentes 
unidades da Federação. E hoje nós temos dois tipos 
de guerra fiscal: a guerra fiscal que é praticada com 
os incentivos dados, com os tributos estaduais, para 
os processos produtivos, e a outra, que é a guerra fis-
cal estabelecida em relação aos produtos importados.

E no Brasil, Sr. Presidente, nós temos um único 
Estado que tem a sua economia quase que totalmente 
baseada numa política de incentivos tributários, seja 
de tributos federais como de tributos estaduais. E esse 
é exatamente o meu Estado, o Amazonas, que abriga 
a Zona Franca de Manaus, que aqui não preciso dizer 
como nasceu, por que nasceu e por que sobrevive há 
45 anos, contribuindo tanto não só para o processo do 
desenvolvimento regional, para geração de emprego, 
mas também para a preservação do meio ambiente.

A Zona Franca de Manaus é o único Estado a 
ter mandato constitucional para praticar a política de 
isenção: benefícios tributários e benefícios fiscais. In-
felizmente, até como forma de substituir ou de cobrir a 
falta de uma política mais nacional de desenvolvimento 
regional, os Estados brasileiros vêm praticando já há 
alguns anos a guerra fiscal.

O Projeto de Resolução nº 72 atinge tão somen-
te os produtos importados. E repito: não é admissível 
que qualquer nação do mundo, muito menos a nos-
sa, o Brasil, conceda incentivos para trazer produtos 
importados.

Tenho dito na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, da qual estou procurando participar ativamente, 
principalmente dos debates, que, de todos esses Esta-
dos, exatamente pela nossa característica é o Estado 
do Amazonas o que mais sofre.

Tenho utilizado muito o exemplo da produção de 
ar-condicionado. Tivemos uma parcela importante do 
mercado nacional de aparelhos de ar-condicionado 
produzidos na Zona Franca de Manaus e parte no 
Estado de São Paulo. Perdemos o mercado para os 
produtos importados. O Governo Federal, por meio 
do Ministério da Fazenda, adotou algumas medidas, 
voltamos a ganhar o mercado e agora estamos per-
dendo novamente.

Sr. Presidente – vou começar logo dando este 
dado –, hoje o mercado de aparelhos de ar-condicio-
nado, tanto os splits quanto os de parede, fabricados 
no Brasil, ocupam somente 23% do mercado brasileiro, 
enquanto que os importados já respondem por 55% 
de todos os produtos comercializados no Brasil. E por 

que isso, Sr. Presidente? Porque as importações in-
centivadas em alguns Estados reduzem, incentivam; de 
que forma? Reduzindo o valor do ICMS de 12% para 
3%, gerando um crédito fiscal de 9%. Os importados 
também têm feito com que, além desse incentivo de 
ICMS que os Estados dão, que é extremamente ne-
gativo, haja outro problema que diz respeito ao valor 
do IPI. Havia um problema em relação ao imposto de 
importação. 

Conseguimos, por meio de uma reunião com o 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, o seu Secretá-
rio Executivo e a própria Presidenta Dilma; levamos os 
números da indústria, do setor, para eles e houve uma 
decisão. Tanto que em setembro do ano passado hou-
ve uma majoração no valor do imposto de importação 
para a produção de ar-condicionado.

Entretanto, o que as empresas importadoras es-
tão fazendo? Elas não estão mais importando, Senador 
Flexa Ribeiro, o ar-condicionado acabado, todo pronto. 
Elas importam separadamente a unidade condensa-
dora da unidade evaporadora, e aí conseguem burlar 
esse mecanismo. Juntando isso aos incentivos fiscais 
concedidos por alguns Estados, dentro da chamada 
guerra fiscal dos portos, o nosso produto, que gera em-
prego no Brasil, está sendo prejudicado. Por isso, nós 
diminuímos a nossa participação no mercado brasileiro, 
que era de 55%, para 23%. Houve uma mudança. E aí 
são empregos que deixam de ser gerados.

Nós temos uma informação segura da própria 
indústria de que as empresas Brastemp e Cônsul, so-
mente em Manaus, haviam paralisado, no ano passa-
do, a sua produção, com a majoração do imposto de 
importação para o produto como um todo; voltaram a 
produzir e agora, com a guerra fiscal dos portos e mais 
essa importação fatiada de partes dos aparelhos de 
ar-condicionado, novamente voltaram a perder merca-
do e a produção está paralisada. E outras indústrias 
que produzem – e são várias – já concederam férias 
coletivas ou então suspensão temporária de trabalho. 
E são inúmeras as empresas que produzem aparelho 
de ar-condicionado na Zona Franca de Manaus.

Hoje, participamos do lançamento da agenda da 
indústria na CNI e sabemos o quanto esses empresários 
estão apavorados com tudo isso que vem acontecendo 
no Brasil. Somente na cidade de Manaus, foram mais 
de cinco mil empregos de fevereiro a março – cinco mil 
empregos perdidos, Senador Paim! Então, é necessário 
e é óbvio que algumas medidas têm de ser tomadas.

Vou conceder um aparte ao Senador Magno Mal-
ta, que vem do Estado do Espírito Santo. Mas, antes, 
eu gostaria de dizer a V. Exª que eu sou solidária aos 
Estados do Espírito Santo e de Santa Catarina quando 
reclamam do Governo Federal uma medida compen-
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satória. Tem que vir. E não é temporária, não. Tem que 
vir uma medida compensatória.

Agora, essa guerra não pode continuar, Senador 
Magno Malta. Nós não podemos exportar os nossos 
empregos para outros países do mundo. E aqui eu 
poderia nominar, mas não quero nominar se é o país 
“a” ou “b”. Mas não podemos transferir os empregos 
dos brasileiros e das brasileiras para a Ásia de ma-
neira nenhuma. Isso chega a ser uma tolice do ponto 
de vista econômico. Se não tomarmos uma medida, 
parecerá até que estamos descompromissados com 
a população brasileira. 

Então, eu quero dizer que estamos tratando desse 
assunto diretamente com a Receita Federal, porque aí 
algumas medidas têm que ser tomadas, e uma delas 
é pôr fim a essa guerra fiscal em relação aos produtos 
importados; a segunda medida, a reivindicação do se-
tor, é que se amplie também o valor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados de 20% para 35%.

Nós já encaminhamos a reivindicação da indús-
tria. A própria Eletros encaminhou um ofício ao Minis-
tério da Fazenda, em setembro de 2011, e até agora 
aguardamos uma posição. Sabemos já que a posição 
do Ministério da Indústria e Comércio Exterior é favo-
rável a essa medida. Precisamos apenas da palavra 
final do Ministério da Fazenda para que a gente pos-
sa ver a nossa indústria recuperada, principalmente 
os empregos das trabalhadoras e dos trabalhadores 
recuperados também.

Em seguida falarei sobre outro assunto, mas con-
cedo o aparte a V. Exª, Senador Malta.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Senadora Va-
nessa, eu quero parabenizar V. Exª pelo debate, pelo 
tema colocado e tão bem exposto por V. Exª. Aliás, V. 
Exª é competente, e tenho o privilégio de conviver com 
V. Exª desde a Câmara dos Deputados. Fomos Depu-
tados juntos. Chegamos a esta Casa juntos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – V. Exª chegou antes de mim, Senador.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Cheguei, mas já 
cheguei sabendo que V. Exª viria, não é, pela competên-
cia e pelo respeito que o povo do seu Estado tem por V. 
Exª, pelo exercício do seu mandato tão verdadeiro, tão 
profícuo, uma Senadora de intenso trabalho, não pára, 
o dia inteiro. E quando vai à Tribuna, os temas que de-
bate, com tanta competência e conhecimento, revelam 
que V. Exª trabalha muito e o povo do seu Estado reco-
nhece isso. Eu agradeço muito a V. Exª quando diz que 
faz coro com os Estados. Aliás, já falou isso inúmeras 
vezes, já deu entrevista, falou naquela audiência na 
CCJ. V. Exª defende com unhas e dentes a sua Zona 
Franca e que não é nenhum favor o que o Governo 
Federal fez para aquele povo. Lembro-me que V. Exª 

estava na Câmara e inventou-se que iria ter uma Zona 
Franca em outro Estado – não adianta dar o nome do 
Estado nem e nem nome do parlamentar. Lembro-me 
que o Líder Arthur Virgílio virou um “siri na lata”, aqui. 
E eu fiz coro com Arthur, não estava fazendo favor ao 
povo de Manaus, mas eu entendi que era uma covardia, 
porque se esse precedente é aberto... Por que então 
que se criou essa Zona Franca em Manaus? Então, se 
uma bancada é muito forte, se o político proponente é 
muito forte, você acaba desestabilizando um lugar por-
que precisa atender gente que é muito forte. É igual o 
Fundo de Participação dos Estados hoje. Parece que 
essa lógica é partidária, é uma lógica de força política. 
Por exemplo, o meu Estado recebe 1,4, o Maranhão 
recebe 14 do Fundo de Participação dos Estados; Ala-
goas recebe mais do que nós, Bahia recebe mais do 
que nós. O seu Estado recebe menos do que esses 
que eu falei, entendeu?! Por que esse desequilíbrio? 
Por que não discutir tudo? Fundo de Participação dos 
Estados, dos Municípios, colocar tudo dentro do mes-
mo balaio e rediscutir o pacto federativo, que é o que 
V. Exª está falando. Então, não adianta você pegar 
cinco ou seis Estados, matá-los em nome da prospe-
ridade da indústria do País. Olha, nós queremos ter 
uma indústria próspera, mas desde menino que eu 
escuto a mesma conversa. O Brasil nunca parou, o 
Brasil nunca quebrou – graças a Deus – se arrastou, 
não se entregou, não foi para o chão. A indústria, se 
não vai muito bem, obrigado, também não vai tão mau 
que justifique matar os Estados. Essa passagem, essa 
compensação que V. Exª fala, que nós falamos, que o 
Líder do PT, Senador Pinheiro, está falando, também 
não é prêmio de consolação, não pode ser prêmio 
de consolação para esses Estados. Na verdade, tem 
que ser uma compensação que ao chegar no final se 
olha para atrás e nem se lembre que já teve o tal do 
incentivo. Nós queremos uma compensação que, ao 
olharmos para atrás, nem lembramos que tinha Fun-
dap; que seja uma compensação para investimentos, 
para uma série de coisas que os Estados precisam. 
E a proposta do Líder do PT – que acho que com fé 
em Deus deve ser o que vai passar, a do Senador Pi-
nheiro... Então, nós agradecemos essa solidariedade. 
O Brasil agradece essa compreensão e a visão de V. 
Exª, que deveria ser a visão do Governo. Aquilo que 
se alardeou aqui como projeto de Romero, não é de 
Romero. O próprio Romero disse que não era seu e 
ele dizia que era dele e depois ele dizia que não era 
dele mais. Era do Senhor Guido Mantega, porque 
quer impor de qualquer maneira, porque assumiu um 
compromisso com os industriais de São Paulo. Porque 
no fundo, no fundo, o beneficiado vai ser São Paulo. 
Quando falamos. Falamos em descentralização. E toda 
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a vez que tem uma medida, centraliza tudo para São 
Paulo. Então, é preciso saber que existe Amazonas, 
que existe Mato Grosso, que existe Espírito Santo, que 
existe Sergipe, que existem outros Estados da federa-
ção, e que valem da mesma forma, aguardando, sim, 
a devida proporcionalidade. Eu parabenizo V. Exª em 
nome do povo do meu Estado, em nome do povo do 
Estado do Espírito Santo. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Cumprimento V. Exª também, Senador Mag-
no Malta. Sou testemunha de como V. Exª luta pelos 
interesses do seu Estado. E faz nada além da sua 
obrigação, como todos nós fazemos em relação aos 
nossos Estados. Agora, precisamos ser isso: uma fe-
deração solidária, um conjunto de Estados solidários 
uns com os outros. Penso que o caminho está corre-
to, porque também como nós V. Exª não admite que a 
gente incentive a geração de emprego em outro país 
que não seja o nosso. Nós já temos dificuldade na 
competição normal, sem incentivos, imagine quando 
ela vem incentivada.

Eu, aqui, estou abordando um problema relativo 
a um produto que sofre dois tipos de problemas dife-
renciados. E não é fácil a gente concorrer com aque-
las nações cujas cifras não são milhares, como são as 
nossas, são milhões e milhões e milhões. Então, já é 
difícil isso, e ainda conceder incentivo para um produto 
que chega pronto, é complicado.

Hoje eu vi V. Exª conversando com o Líder do 
Governo nesta Casa, Senador Eduardo Braga. Vi o 
Senador Ferraço, vi a Senadora Ana Rita, tenho visto 
também Senadores de Santa Catarina num diálogo. 
Nós chegaremos a um bom termo. Chegaremos, por-
que os Estados também não suportam mais ver seus 
postos de trabalho fechados.

Mas eu acho que é isto: o caminho do diálogo, o 
caminho da responsabilidade com a população brasilei-
ra. Parte dela vive – V. Exª tem razão – no Amazonas, 
no meu querido Estado, outra parte vive no Espírito 
Santo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em 
Goiás, no Ceará. Enfim, esse é o espírito que deve 
mover não somente esta Casa, mas a relação entre o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo. Se, efetivamen-
te, não temos hoje ainda uma política mais eficiente – 
não é, Senador Walter? – de desenvolvimento regional, 
mas há, sim, um governo compromissado com isso.

Espero que a gente possa ajudar o Governo a 
encontrar os mecanismos para que esse desenvolvi-
mento regional e essa desconcentração sejam cada 
vez mais crescentes no País.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
-me um aparte, Senadora Vanessa?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senador, eu vou conceder aparte a V. Exª, 
mas é...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Um 
minuto só.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Um minuto. Pois não.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
vejo V. Exª, com tanta competência e bravura, fazendo 
a defesa, e não pode ser de outra forma. Discutimos 
bastante, em duas audiências, públicas o Decreto 
Legislativo 72. Quero dizer a V. Exª que acredito que 
não possa haver alteração de uma forma, eu diria, tão 
drástica. Tem que haver um momento de transição. O 
Senador Magno Malta tem aí defendido também o Es-
pírito Santo e por diversas vezes tem colocado a ques-
tão do Fundo de Participação. Voltou agora a falar que 
o Maranhão tem um percentual de participação de 14. 
Mas, não é, não, Senador Magno Malta. Estou vendo 
aqui que o percentual do Estado do Maranhão é 7,2.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – O da Bahia é que é alto. O da Bahia é o mais 
alto do País.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – O da 
Bahia é 9,3. 

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do mi-
crofone.) – O da Bahia não é o mais alto, é o mais justo. 

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Não, é 
o mais alto. Eu concordo com V. Exª, Senador Walter...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu não estou dizendo que seja injusto, Senador, 
nem eu e nem o Senador. Mas é o índice mais alto.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – O do 
Pará é 6,1.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – E o Amazonas, Senador Flexa?

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – O do 
Amazonas, Senadora Vanessa, é 2,7. Então, nós va-
mos entrar nessa discussão agora, porque, até de-
zembro de 2012...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Nós temos que aprovar.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...esse 
percentual tem que ser aprovado aqui no Congresso. 
Então, é preciso que entendamos, de uma vez por 
todas, que o Fundo de Participação vem para fazer 
uma equalização exatamente nas regiões menos de-
senvolvidas: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas 
três regiões, pela Constituição brasileira, levam 85% 
do Fundo de Participação. Então, eu espero que as 
regiões desenvolvidas – uma delas, graças a Deus, 
do meu amigo Magno Malta, que tem lá, no Sudeste 
brasileiro, todas as condições já de desenvolvimento 
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– olhem com carinho a nossa Amazônia, Senadora 
Vanessa. É necessário que a gente possa ter o olhar 
do Governo Federal, que ele consiga entender que 
a Amazônia é Brasil, que nós precisamos levar esse 
desenvolvimento para a nossa região. Nós estamos 
atentos e solidários com o Espírito Santo, sempre es-
tivemos com o Amazonas, que é irmão nosso, vizinho 
nosso, para que a gente possa fazer essa transição 
sem que penalize esses Estados. Pode contar com a 
solidariedade e com o voto dos Senadores do Pará.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador Flexa.

Tenho um projeto de lei que trata da reformu-
lação do Fundo de Participação dos Estados e que 
introduz, Senador Flexa, o componente ambiental. 
Porque também é inadmissível que a política tributá-
ria brasileira, Senador Paim, não leve em considera-
ção o componente ambiental. Há vários Estados com 
áreas imensas demarcadas como reserva ambiental 
e que não recebem qualquer remuneração, qualquer 
contrapartida do Estado brasileiro em relação a isso.

Para concluir, se V. Exª me permite, Senador 
Paim, ontem fizemos uma belíssima sessão solene 
nesta Casa em comemoração aos 90 anos do Parti-
do Comunista do Brasil. A sessão durou mais de três 
horas e meia. Militantes, dirigentes, filiados, amigos, 
Senadores, Deputados, Deputadas, Senadoras do 
Brasil inteiro se manifestaram. Por conta do número 
expressivo de parlamentares de outros partidos que 
falaram, prestando homenagem ao PC do B, não foi 
possível que eu fizesse meu pronunciamento. Mas 
gostaria, Senador Paim, que a Mesa considerasse 
esse pronunciamento – que entregarei logo mais – 
em homenagem aos 90 anos desse partido de cujas 
idéias eu me aproximo. Tanto me aproximo que desde 
a minha juventude sou filiada a ele, mesmo antes de o 
PCdoB ter conseguido seu registro oficial. Eu me filiei 
ao partido muito cedo e até hoje nunca mudei de filia-
ção partidária, porque tenho um princípio muito claro: 
luto por uma sociedade mais justa, e é assim que se 
tem conduzido o PCdoB nesses 90 anos.

Um segundo registro, Senador Paim: hoje, dia 
27 de março, o ex-Senador Bernardo Cabral, Relator 
da Constituição de 1988, completa 80 anos de idade. 
Então, eu não poderia, como representante do Estado 
do Amazonas, deixar de, no dia de hoje, fazer desta 
tribuna, mesmo que de forma singela, uma homena-
gem ao ex-Deputado, ao ex-Senador, ex-Ministro, ex-
-Presidente da OAB, Bernardo Cabral. 

Ele estudou Direito na Faculdade da Universida-
de Federal do amazonas. Depois se especializou em 
Portugal. Possui muitos trabalhos publicados, princi-
palmente na área do Processo Civil. Foi um dos funda-

dores do PMDB, eleito Deputado Federal, Relator da 
Constituição e, em 1990, Ministro da Justiça do Brasil.

Enfim, quero, desta tribuna, homenagear o ex-
-Senador Bernardo Cabral e desejar não somente a 
ele, mas, também, a toda a família dele muita saúde e 
que continue contribuindo – não é porque já não está 
no Parlamento que deixou de contribuir – não somente 
com o nosso querido Amazonas, mas, também, com 
o Brasil como um todo.

Já apresentei à Mesa um voto de congratulações 
e aplausos por esta data importante para todos nós do 
Amazonas, porque se trata de uma figura reconhecida 
em nosso Estado e no Brasil inteiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.)

A Srª VANESSA GRAZZIOTIN (Blco/PCDOB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, filho das lutas dos trabalhadores, 
o Partido Comunista do Brasil nasceu, em 25 de março 
de 1922, empunhando a bandeira do socialismo, pelos 
direitos do povo e pelo desenvolvimento soberano e 
democrático do Brasil.

O acervo de conquistas à Nação e aos traba-
lhadores é fruto da militância revolucionária de várias 
gerações de comunistas nas quais estão presentes 
muitos heróis do povo brasileiro e inúmeros mártires 
cuja memória alimenta de energia revolucionária a luta 
contemporânea. 

O legado vem desde os fundadores de 1922 – 
simbolicamente ressaltado no talento de Astrojildo 
Pereira –, os que o dirigiram nos tumultuados e enri-
quecedores anos de meados do século passado cuja 
expressão é o destacado líder popular, Luiz Carlos 
Prestes, chegando à contemporaneidade quando se 
agiganta o papel de João Amazonas como construtor 
e ideólogo do Partido Comunista que vicejou e se ex-
pandiu nos 40 anos finais do século XX. 

Até a atualidade, quando nos últimos 10 anos o 
coletivo dirigente liderado por Renato Rabelo trabalha 
para capacitar a legenda para os desafios da nova 
luta pelo socialismo que se desenrola no Século XXI.

Os primeiros anos do PC do Brasil se deram em 
meio à crise da República Velha. No ano mesmo de 
sua fundação, outros acontecimentos de dimensão 
histórica refletem os anseios de modernização e de-
mocratização do país. 

Em fevereiro tem lugar, na cidade de São Paulo, 
a Semana de Arte Moderna. O evento marca a entrada 
da arte brasileira no século XX. 
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Ao longo da década de 1920 o Partido Comunista 
do Brasil buscou uma aliança com o tenentismo. Ex-
pressão de camadas médias urbanas ligadas às Forças 
Armadas e movidas por aspirações modernizantes e 
antioligárquicas, o tenentismo encontraria no Partido 
Comunista um de seus desaguadouros. 

A Revolução de 1930 abriu na vida do país uma 
nova etapa, de crescente desenvolvimento nacional. 
Esse processo foi marcado, contudo, por contradições. 
O autoritarismo e a repressão foram traços marcantes 
do período, especialmente durante o Estado Novo. 

Em 1935 surgia a Aliança Nacional Libertadora, 
uma organização antifascista de frente única. Com 
programa patriótico e democrático, a ANL tinha por 
lema “Pão, Terra e Liberdade”. Fechada por Vargas, a 
organização continuou funcionando clandestinamente 
e, em novembro de 1935, organizou levantes armados 
no Rio de Janeiro, em Recife e em Natal. 

A rebelião foi esmagada e milhares de democratas 
e comunistas passaram a ser perseguidos. Importan-
tes quadros do Partido, entre eles Luiz Carlos Prestes, 
enfrentaram longos períodos de cárcere, exílio ou dura 
clandestinidade. 

Foi naquela época que Olga Benário, militante da 
Internacional Comunista e mulher de Prestes, foi pre-
sa em março de 1936. Deportada grávida à Alemanha 
nazista, ela seria assassinada em 1942. 

Desde 1941, em plena repressão patrocinada 
pelo Estado Novo, o PC do Brasil defendeu a entrada 
do país na Segunda Guerra Mundial ao lado das for-
ças aliadas – entre elas a União Soviética – contra as 
potências do eixo nazifascista. Quando, após longo 
período de pressão popular, Vargas declarou guerra 
à Alemanha, o Partido defendeu a formação da Força 
Expedicionária Brasileira, a FEB.

Em 1943 realiza a Conferência da Mantiqueira. 
Na ocasião são eleitos para o Comitê Central Luiz 
Carlos Prestes e Carlos Marighella – que se encontra-
vam presos – e toda uma nova geração de dirigentes, 
entre os quais Diógenes Arruda, Maurício Grabois, 
Pedro Pomar, João Amazonas, Amarílio Vasconcelos, 
Júlio Sérgio de Oliveira e Mário Alves. A Conferência 
aprova a consigna União nacional em torno do gover-
no Vargas, que conduzia o esforço de guerra contra 
o nazifascismo. O Partido logo se envolveria na cam-
panha pela anistia e pela convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte.

Em abril de 1945 a anistia é promulgada e os 
presos políticos são libertados. Em novembro o Partido 
obtém, finalmente, seu registro oficial. Tem início, para 
os comunistas, um período de extraordinário prestígio.

Em 1945 cresce o clamor pela convocação da 
Assembleia Constituinte. Os comunistas promovem 

movimento em apoio à causa. Em outubro um golpe 
de Estado depõe Vargas. Em dezembro ocorrem elei-
ções para a Presidência da República e a Assembleia 
Constituinte. Nelas, o general Eurico Gaspar Dutra é 
eleito presidente. O PC do Brasil elege Prestes senador 
e mais 14 deputados. O candidato dos comunistas à 
Presidência, Yedo Fiuza, obtém quase 10% dos votos.

A Constituinte é instalada em fevereiro de 1946. 
A bancada comunista defende a democracia, os direi-
tos dos trabalhadores e a soberania nacional. Emenda 
apresentada pelo deputado comunista Jorge Amado 
garante ampla liberdade religiosa, inclusive para os 
cultos afro-brasileiros. 

Em janeiro de 1947, nova eleição deixa claro o 
crescimento do PC do Brasil. Em resposta, recrudesce 
a repressão. A legenda comunista é cassada; suas se-
des são invadidas e fechadas. Em novembro do mesmo 
ano ocorrem eleições municipais. O Partido elege, por 
outras legendas, centenas de vereadores. Em janeiro 
de 1948 os mandatos comunistas são cassados.

O PC do Brasil faz oposição sistemática a Ge-
túlio Vargas, eleito para o segundo governo em 1950. 
Ao mesmo tempo, os comunistas se envolvem nas 
principais lutas patrióticas, sociais e democráticas do 
período. Destacam-se na luta pela paz e nas podero-
sas ondas grevistas.

A campanha contra Vargas resultaria em golpe 
de Estado e no suicídio do presidente, em agosto de 
1954. Na ocasião o povo, condoído com a morte de 
Getúlio, revolta-se contra seus opositores. Os comu-
nistas também sofreriam os impactos dessa reação.

O suicídio de Vargas provoca uma mudança na 
linha política do Partido. O processo culminaria no 
apoio à chapa Juscelino-Jango, vitoriosa nas eleições 
de 1955. 

No final do governo JK os comunistas apoiariam 
a candidatura nacionalista do Marechal Lott, derrotado 
nas eleições presidenciais por Jânio Quadros. Nessa 
atmosfera, recrudesce a polarização entre setores 
conservadores e democrático-populares.

Em 1961 Jânio Quadros renuncia à Presidên-
cia da República. A negativa da cúpula militar em dar 
posse ao vice-presidente João Goulart deflagra grave 
crise política. Tem início o movimento em defesa da 
legalidade. Goulart conseguiria assumir a Presidên-
cia, embora com poderes limitados pela adoção do 
sistema parlamentarista.

Em 1956 realiza-se o 20º Congresso do Partido 
Comunista da União Soviética. Capitaneados por Nikita 
Kruschev, os dirigentes soviéticos passam a apregoar 
concepções antirrevolucionárias, baseadas em leitura 
unilateral e negativa sobre a construção do socialismo. 
As divergências em torno dessas ideias, associadas à 
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forte influência do nacional-reformismo na sociedade 
brasileira, desencadearam uma aguda luta interna no 
Partido Comunista. Ela teria seu desfecho na reorga-
nização de 1962.

Em 18 de fevereiro de 1962 uma conferência ex-
traordinária reorganiza o Partido Comunista do Brasil, 
com a sigla PCdoB. À frente do processo, lideranças 
históricas como João Amazonas, Maurício Grabois, 
Pedro Pomar, Carlos Danielli, Ângelo Arroyo, Lincoln 
Oest, José Duarte e Elza Monnerat. O desempenho 
atual do PCdoB – presente nas várias dimensões da 
vida política do país, enraizado nas lutas do povo, 
empunhando a bandeira do socialismo e empenhado 
no fortalecimento da nação – demonstra por si só o 
acerto e o valor daquela tomada de posição em defe-
sa do Partido. 

Em 1º de abril de 1964 um golpe militar depôs o 
presidente João Goulart. O PCdoB teve participação 
destacada – nas ruas e, às vezes, de armas nas mãos 
– no combate à ditadura que se seguiu. Por essa luta 
o Partido pagaria um alto preço: é a organização com 
mais mortos e desaparecidos no regime de 1964.

Com a promulgação do chamado AI-5 (1968), a 
ditadura radicaliza no uso da violência. Setores da opo-
sição recorrem à luta armada. O PCdoB protagonizou 
no sul do Pará, a Guerrilha do Araguaia (1972-1974).

Em 16 de dezembro 1976, a ditadura localiza a 
casa onde se reunia o Comitê Central do PCdoB no 
bairro da Lapa, em São Paulo. O local é metralhado 
e os dirigentes Pedro Pomar e Ângelo Arroyo são as-
sassinados. Após a Chacina da Lapa, o núcleo de di-
reção do PCdoB teve de se exilar e passou a viver no 
exterior. Uma direção provisória – composta por João 
Amazonas, Renato Rabelo, Diógenes Arruda e Dynéas 
Aguiar – inicia o processo de reorganização do Partido. 

O Partido participaria ativamente da luta pela 
anistia, conquistada em agosto de 1979. Com ela os 
presos políticos são libertados, os exilados retornam 
e os clandestinos voltam à legalidade.

Em 1984 ganha corpo a campanha das Diretas 
Já! Os conservadores tentaram conter as mobilizações, 
apelando até para o bloqueio midiático. Mas as ruas das 
metrópoles brasileiras acabaram tomadas por milhões 
de manifestantes – muitos deles desfraldando as ban-
deiras vermelhas de um PCdoB ainda na ilegalidade.

A Emenda das Diretas terminaria rejeitada no 
Congresso Nacional. Mesmo assim, ela representou 
para a ditadura um golpe de morte. O tiro fatal viria em 
janeiro de 1985, com a eleição – no colégio eleitoral 
criado pela própria ditadura – de Tancredo Neves para 
a Presidência da República. O PCdoB ajudou a cons-
truir a candidatura e a campanha do candidato único 
das oposições.

Em meio às Diretas Já! e à eleição de Tancredo 
Neves, a campanha pela legalidade do PCdoB ganhou 
força. Atos foram realizados em todo o país. Em maio 
de 1985, após quase 40 anos de clandestinidade, o 
Partido conquistava o registro legal, á época o hoje 
senador José Sarney, era presidente do Brasil.

O PCdoB teve participação importante nos traba-
lhos da Assembleia Nacional Constituinte (1986-1988). 
Mais de mil propostas foram encaminhadas pelos co-
munistas. A bancada do Partido lutou contra o “entulho” 
autoritário e pela consolidação da democracia.

No final dos anos 1980 aprofunda-se a crise do 
modelo de desenvolvimento herdado do regime militar. 
A alternativa apresentada pelas classes dominantes 
– ligadas ao capital financeiro e ao imperialismo – foi 
o receituário neoliberal. O PCdoB se colocou na linha 
de frente do enfrentamento a esse projeto.

Em 1989 o PCdoB foi um dos protagonistas da 
Frente Brasil Popular, que conduziu Luiz Inácio Lula 
da Silva ao segundo turno das eleições presidenciais 
contra Fernando Collor de Mello. A derrota de Lula 
coincidiria com a crise das experiências socialistas. 
Tinha início um período de defensiva estratégica para 
as forças comunistas e de esquerda. No Brasil come-
çava a era neoliberal.

Os governos de Fernando Collor e Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2002) aplicaram com radicalidade 
o neoliberalismo. Nesse período o PCdoB combateu o 
desmonte do Estado Nacional, a eliminação de direitos 
sociais e a redução da democracia.

Em outubro de 2002, como coroamento de um 
intenso período de lutas, as forças de sustentação do 
neoliberalismo sucumbiram diante do anseio de mu-
dança, expresso na candidatura de Luiz Inácio Lula da 
Silva. A vitória de Lula inaugurava uma nova fase na 
vida política do país.

Com Lula, pela primeira vez os comunistas as-
sumem cargos no primeiro escalão da República, e 
participam efetivamente do Governo. O que tem se-
quência com o Governo Dilma. 

Temos a convicção, e a história mostra que nesses 
90 anos o PCdoB sempre esteve presente em todos os 
momentos importantes na vida nacional, defendendo 
bandeiras memoráveis como a campanha do “Petróleo 
é Nosso”, que resultou na criação da Petrobras, e o 
movimento que resultou na criação, em 1941, Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN). O PCdoB é um Par-
tido a favor do Brasil! Desde seus primórdios, acredita 
nas potencialidades de nosso povo e de nosso país.

Num país marcado por longos períodos de ausên-
cia de democracia, o PCdoB é um partido forjado no 
combate a ditaduras e na defesa da liberdade. Nestes 
90 anos de existência, em apenas 29 deles o Partido 
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não atuou de forma clandestina. Em nosso país, sem-
pre que a democracia foi ameaçada o primeiro atacado 
era o Partido Comunista.

Os comunistas jamais baixaram a guarda quando 
o assunto era a defesa das liberdades democráticas. 
Em poucos momentos da história brasileira uma cor-
rente política foi tão vigorosa na defesa da liberdade 
quanto na Guerrilha do Araguaia. Ali, nas selvas do sul 
do Pará, os comunistas levaram às últimas consequ-
ências sua radical opção pela democracia.

Ao longo de sua história, o Partido Comunista do 
Brasil desenvolveu fortes vínculos com a intelectuali-
dade. Não por acaso, os comunistas são tidos como 
uma das grandes influências na formação da moderna 
cultura brasileira.

Pelas fileiras do PC do Brasil passaram importan-
tes escritores e poetas, como Jorge Amado, Graciliano 
Ramos, Oswald de Andrade, Patrícia Galvão (a Pagu) e 
Dalcídio Jurandir; grandes nomes da arquitetura e das 
artes plásticas, como Oscar Niemeyer, Cândido Por-
tinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral; dramaturgos 
consagrados, como Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo 
Vianna Filho (o Vianinha) e Dias Gomes; músicos de 
renome, como Cláudio Santoro e Guerra Peixe; cine-
astas como Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos; 
cientistas como Mário Schenberg; esportistas como 
João Saldanha. Todos eles ajudaram a modernizar a 
cultura e a sociedade brasileira.

O PCdoB possui significativa presença nos mo-
vimentos juvenil, feminista, comunitário, antirracista, 
cultural e ambiental, entre outros. Participa de lutas que 
abarcam amplo leque de temas, causas e bandeiras: 
direito à moradia, reforma urbana, democratização da 
comunicação, cidadania, direitos humanos, livre orien-
tação sexual etc.

Se o PCdoB é o partido mais antigo do país, é 
também em muitos sentidos o mais jovem. Não ape-
nas pela atualidade de sua ideias, mas também pelo 
rosto juvenil de sua militância. Por meio dos comu-
nistas surgiram importantes articulações políticas da 
juventude brasileira.

Podemos dizer com segurança também que so-
mos o partido mais feminino. Aquele que compreende 
a importância da participação da mulher no processo 
social. Somos um partido que atua nas instituições, 
mas nunca abandonou a organização popular e a 
vida sindical.

Em 1937 a Juventude Comunista – criada 10 
anos antes – teve papel decisivo na fundação da União 
Nacional dos Estudantes, a UNE. Em 1948 os jovens 
comunistas também participaram da constituição da 
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). 

Ainda hoje os comunistas possuem presença desta-
cada em ambas as entidades.

Hoje o PCdoB, por meio de alguns de seus mi-
litantes, exerce importantes responsabilidades nas 
instituições da República. 

A atuação parlamentar do PCdoB em todos os 
níveis é respeitada, seja nas Câmaras de Vereadores, 
Assembleias Legislativas, Câmaras de Deputados ou 
Senado Federal.

Nas eleições de 2010 o Partido elegeu 15 depu-
tados federais e 18 estaduais. Quatro anos antes re-
tomou, com Inácio Arruda, sua presença no Senado 
– fato inédito desde a eleição, em 1945, de Luiz Carlos 
Prestes. A bancada no Senado ainda seria ampliada 
com a minha eleição.

No plano municipal, o PCdoB elegeu prefeitos 
cujas administrações têm sido aprovadas e apoiadas 
pelo povo. Hoje o Partido está à frente de 42 prefeitu-
ras. Possui também 66 vice-prefeitos e 608 vereadores.

No exercício da governança, os comunistas im-
plementam ações e programas vinculados ao desen-
volvimento soberano e democrático, com distribuição 
de renda e elevação da qualidade de vida. Suas reali-
zações buscam fortalecer, modernizar e democratizar 
o Estado. 

Nos últimos anos o PCdoB participa com desta-
que do esforço de elaboração e implementação de um 
novo projeto nacional de desenvolvimento.

Neste novo momento, os comunistas atuam para 
que o Brasil ingresse em definitivo numa nova etapa de 
seu progresso econômico e social, baseada na valori-
zação do trabalho, na ampliação dos direitos sociais, 
no aprofundamento da democracia, na afirmação da 
soberania nacional e na integração solidária com a 
América Latina. 

Apesar dos recentes avanços, muito ainda há que 
ser feito. Como em outros momentos de nossa história, 
os comunistas apostam na mobilização do povo para 
garantir que mudanças significativas ocorram. Era o 
que eu tinha a dizer. Muito obrigada!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Cumprimento V. Exª e me somo à solidariedade, ao 
abraço, ao carinho ao Senador Bernardo Cabral, que foi 
o Relator da Constituinte e que atendeu a grande parte 
das demandas que, à época, eu também, constituinte, 
encaminhava a ele, demandas do movimento social.

Remeta a ele o nosso carinho, o nosso respeito, 
um grande homem público.

Passo a palavra neste momento ao Senador Fle-
xa Ribeiro, como orador inscrito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srªs e 
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Srs. Senadores, começou mal o ano na economia. O 
primeiro resultado oficial do PIB brasileiro de 2012 foi 
uma queda. O Governo não tardou a reagir. Anunciou 
mais uma série de puxadinhos tributários, iguais aos 
que vemos nos aeroportos. Desse jeito, não demora 
a casa cai.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Cen-
tral, IBC-BR, deu 0,13% negativo em janeiro na com-
paração com dezembro. Mensal, o indicador funciona 
como prévia fiel do PIB oficial, calculado pelo IBGE e 
só divulgado uma vez a cada trimestre. Ou seja, aponta 
para um horizonte turvo à frente.

O crescimento acumulado em 12 meses caiu mais 
um pouco. Passou de 2,79% em dezembro – número 
que o IBGE praticamente repetiu – para 2,44% em ja-
neiro. Ou seja, estamos em queda, lamentavelmente.

Há reza brava de todos os brasileiros para que a 
curva volte a embicar para cima, o que só deve ocorrer, 
na melhor das hipóteses no segundo semestre, mas, 
por ora, ela só desce.

De novo, a indústria mostrou as cores da sua 
anemia.

De acordo com o IBC-BR, o índice a que me re-
feri no início do pronunciamento, o setor, a indústria, 
caiu 2,1% em janeiro, o pior resultado desde dezem-
bro de 2008.

E, hoje, Senador Walter Pinheiro, na Confede-
ração Nacional da Indústria, foi feito o lançamento da 
agenda legislativa, que aponta os projetos e as ações 
de interesse da indústria. Na agenda legislativa, o se-
tor da indústria indica que ações o Governo deve ter e 
quais as ações de interesse do setor da indústria em 
andamento no Congresso Nacional. 

Como dizia, a indústria caiu 2,1% só em janeiro, 
o pior resultado desde dezembro de 2008, isto é, em 
mais de três anos. O que salvou, de novo, foi o consu-
mo: as vendas do comércio tiveram expansão de 1,4% 
frente a dezembro.

Vão-se evaporando no éter as previsões risonhas 
feitas pelo Governo Dilma Rousseff para o desenvol-
vimento econômico brasileiro neste ano. Ninguém 
mais prossegue falando em algo muito acima de 3%, 
exceto, claro, o Ministro Guido Mantega, com suas 
róseas lentes. “No segundo semestre, devemos estar 
crescendo a taxas próximas de 5%”, disse o Ministro 
Guido Mantega, ontem. Quem crê? 

Logo depois de conhecer os resultados do PIB 
do Banco Central, o Ministro da Fazenda sacou mais 
algumas armas de seu “arsenal infinito”: diminuiu as 
alíquotas de IPI de uma série de setores e prorrogou 
por mais três meses a redução incidente sobre produ-
tos de linha branca – fogões, geladeiras e máquinas 
de lavar roupas.

De novo, ganhou benefício quem berrou mais alto. 
Entre os setores contemplados ontem, estão móveis, 
pisos laminados, revestimentos, lustres e luminárias, 
que se vêm queixando de dificuldades para competir 
com importados. Representam, porém, fatia estreita da 
produção industrial brasileira: menos de 3% do total.

As reações foram, portanto, Senador Paulo Paim, 
as típicas da atual gestão: pontuais e localizadas, sem 
um todo que faça sentido. 

Eu diria, Senador Paulo Paim, que o Ministro Gui-
do Mantega, o Governo da Presidenta Dilma Rousseff 
ataca o efeito e não a causa.

Eu disse isso hoje, fazendo um aparte ao nobre 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez, na abertura 
da sessão de hoje à tarde, daqui da tribuna do Sena-
do, um pronunciamento tratando também da questão 
da economia brasileira.

É preciso atacar a causa, ou seja, é preciso ir fun-
do nas reformas necessárias, nas reformas de base. Os 
governos do Presidente Lula, os governos do PT não 
deram sequência às reformas que foram introduzidas 
nos governos do PSDB, lamentavelmente!

Como eu disse, as reações foram, portanto, as 
típicas da atual gestão: pontuais e localizadas, sem 
um todo que faça sentido. Equivalem a puxadinhos. No 
lugar de uma construção robusta e sólida, emendas 
de ocasião, ao sabor das possibilidades do momento. 
Às vezes, o alicerce não aguenta.

A política de remendos na economia já vem de 
longa data na era petista. Revela-se especialmente nas 
medidas tributárias e em esparsas ações de incentivo 
à indústria. Pela fragmentação, seus efeitos são, no 
máximo, etéreos, jamais duradouros.

Desde 2007, R$97,8 bilhões já foram dados pelo 
governo em desonerações a empresas, apontou o jor-
nal O Estado de S.Paulo no domingo.

Quais os resultados palpáveis e perenes de tais 
ações? O melhor que dá para dizer é que produziram 
efeitos localizados e temporários.

Se o governo tivesse gastado munição com uma 
mudança mais consistente na estrutura tributária, com 
a adoção de medidas de efeitos generalizados, é pos-
sível que tivesse colhido resultados mais robustos.

Fato é que as empresas em geral e a população 
como um todo continuam pagando tanto ou mais im-
postos do que sempre pagaram.

Em entrevista à revista Veja desta semana, a 
Presidenta Dilma Rousseff prometeu: “Temos de baixar 
nossa carga de impostos. E vamos baixá-la.”

Há agora, portanto, mais um compromisso formal 
da Presidente com a redução de tributos. De resto, uma 
promessa de campanha dela que nunca foi honrada.
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Não podemos deixar de mencionar que o Presi-
dente Lula mandou para o Congresso um remendo de 
reforma tributária. Dilma nem isso fez. Nem um gesto 
pelo menos.

E o que é pior: seu mandato já está caminhando 
para a sua metade, e até agora nenhuma proposta 
formal foi encaminhada ao Congresso.

Para piorar, os remendos têm onerado Estados 
e Municípios, na medida em que ela concede benefí-
cios a setores específicos da economia com a deso-
neração de tributos que são compartilhados com os 
demais entes da Federação.

Essa desoneração é necessária, nós entende-
mos. É necessário atender à indústria brasileira para 
que tenha competitividade, mas esse atendimento é 
pontual. É preciso, como eu disse, combater as causas, 
executar em profundidade as reformas necessárias. 
Mas quando, pontualmente, atende à reivindicação da 
indústria, neste momento em que o produto importado 
vem tirar a sua competitividade, a diminuição do IPI de 
setores da indústria que é dada pelo Governo Federal 
tira recursos dos Estados e dos Municípios. Ou seja, 
Estados e Municípios, que já enfrentam dificuldades 
enormes de caixa, são penalizados, porque a União 
utiliza parte do IPI que é transferido pelo Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios para conceder 
esse benefício fiscal a setores da indústria brasileira.

Senador Paim, apresentei um projeto que tramita 
no Congresso, mas não anda – deveria andar, mas não 
anda –, pelo qual, quando a União quisesse conceder 
esse benefício de redução de IPI ou de redução do 
Imposto de Renda, que ela o fizesse da parte que lhe 
cabe, porque, do bolo do IPI ou do Imposto de Renda, 
55% cabem à União e 45% são distribuídos a Estados 
e Municípios. Então, quando da concessão do benefí-
cio, que a União o faça dentro dos 55% e que não use 
os 45% destinados a Estados e Municípios.

Mas esse projeto não caminha. É lógico que não 
caminha, porque todo projeto que busque evitar a di-
minuição da transferência de recursos para Estados 
e Municípios ou, de outra forma, que venha distribuir, 
repartir o acúmulo dos recursos concentrados na União 
– que hoje, sabemos, acumula mais de 60% do que é 
arrecadado, do bolo arrecadado da sociedade brasi-
leira –, o Governo, de plantão, não deixa que caminhe 
no Congresso Nacional.

Aqui faço apenas um alerta aos meus Pares. Nós 
representamos aqui os Estados da Federação. Cada 
Senador aqui representa o seu Estado. Devemos de-
fender os interesses dos Estados que representamos, 
e os Deputados representam a população, os cidadãos. 
Então, temos de votar olhando os interesses dos Es-
tados e da população.

Para piorar, como dizia, lamento que esse be-
nefício, que é necessário, venha da parte destinada a 
Estados e Municípios, porque isso acaba deixando em 
penúria ainda maior os governadores e prefeitos dos 
mais de cinco mil Municípios brasileiros.

Presidente Paulo Paim, termino aqui o meu pro-
nunciamento de hoje, deixando apenas este lembrete, 
para que possamos enfrentar esse problema de vez. 
O momento é oportuno.

Aqui no Congresso brasileiro, tramitam projetos 
importantes, como o que o Senador Magno Malta de-
fende, o Projeto de Resolução nº 72; como o que aca-
bamos de ver quanto ao novo Fundo de Participação 
de Estados e Municípios, em relação às dívidas dos 
Estados. Precisamos rever os indexadores das dívidas 
dos Estados e Municípios, o comércio eletrônico – há 
vários assuntos que nós podíamos discutir –, o pacto 
federativo.

É o momento em que a Presidenta Dilma poderia 
assumir a liderança, discutir essa reforma tributária e 
fiscal e rever o pacto federativo. Seria o momento de 
assumir a liderança da Nação e fazer a reforma profun-
da, que é necessária, e não ficar fazendo remendos, 
esses puxadinhos que acontecem a cada momento 
em que se faz necessário atender a competitividade 
dos produtos brasileiros.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim, Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro.
Eu convidaria o Senador Magno Malta a assumir 

a Presidência. Se V. Exª puder, Senador Magno Malta, 
assumir a Presidência, o Senador Walter Pinheiro fará 
seu pronunciamento como líder. Em seguida, eu falarei 
como orador inscrito.

Senador Walter Pinheiro, como líder do PT, usa 
a palavra, neste momento, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, meu companheiro Paulo Paim, e, 
agora, assumindo a Presidência, o Senador Magno 
Malta. Quero, nesta, agora nem mais tarde, noite, já 
literalmente noite, aqui chamar a atenção para um fato 
extremamente importante. Já toquei nessa matéria na 
semana passada, mas quero, no dia de hoje, repetir, 
até como relato dos encaminhamentos, das coisas que 
foram produzidas, das providências tomadas acerca – 
não vamos dizer maior seca –, do período mais crítico 
de estiagem, na Bahia, que estamos vivenciando. Sena-
dor Paulo Paim, V. Exª até estava na sessão passada, 
quando toquei nesse assunto, e conviveu com essa 
experiência, lá no Rio Grande do Sul, recentemente. 
Na Bahia, a gente convive com isso permanentemente. 
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Há uma expressão em que sempre insisto que 
tratam, todo mundo, de forma equivocada quando di-
zem: o combate à seca. Seca não se combate. Impos-
sível! Há, sim, políticas de convivências com a seca.

Hoje, a situação na Bahia é gravíssima. A Sena-
dora Lídice da Mata hoje deu um dado para demonstrar 
o nível de dificuldade que estamos enfrentando acerca 
de outro processo, que acontece agora na Chapada 
Diamantina, em decorrência da seca. Refiro-me aos 
incêndios.

Mas hoje, Senador Paulo Paim, na Bahia esta-
mos com 158 Municípios com emergência decretada, 
com um estado que se poderia chamar de calamidade, 
com as dificuldades ali apresentadas. Se estendermos 
isso para o Nordeste, com certeza, teremos algo em 
torno de trezentos Municípios em situação muito difí-
cil no Nordeste brasileiro, e mais de dois milhões de 
nordestinos já experimentam essa dificuldade.

Na Bahia é a estiagem mais longa dos últimos 
dez anos, e cruel. Há medidas sendo adotadas, e o 
Governador Jaques Wagner há muito tempo vem ado-
tando medidas com o programa Água para Todos, que 
já atingiu a marca de mais de dois milhões de baianos 
com abastecimento d’água e investimentos superiores 
a R$3 bilhões. Em curso, a obra do Aquífero Tucano, ali 
na região nordeste do Estado; a Adutora do Algodão, 
no sudoeste; a Adutora do Feijão, na região de Irecê, 
que é o noroeste do Estado, portanto já localizando 
de forma bem mais clara essas posições.

O Nordeste enfrenta uma seca brutal, que cas-
tiga, dizima o rebanho, dificulta o acesso à água para 
produção, já que a disputa para o consumo humano 
e animal se estabelece até de forma muito acirrada.

No dia de ontem, Senador Magno Malta, o Minis-
tro Fernando Bezerra esteve em Salvador. Fizemos ali 
um ato de assinatura de convênios da ordem de R$168 
milhões para 1.240 sistemas de abastecimento d’água. 
São sistemas simplificados, a partir de cisternas, po-
ços, distribuição de água, obviamente com tubulação, 
aproveitando esses sistemas de abastecimento, mas 
também houve a liberação de recursos da ordem de 
R$10 milhões, para emergência. Hoje, inclusive, nós 
preparamos aqui uma nova ofensiva junto ao Ministério 
da Integração Nacional e vamos solicitar do Ministro 
pelo menos a liberação de mais R$20 milhões, uma 
vez que os R$10 milhões não são suficientes para a 
emergência. Sei que o mais correto seriam as medi-
das perenizadoras, é isso que estamos buscando, mas 
enquanto não se pereniza, é preciso dar resposta à 
emergência, é preciso chegar com a água, é preciso 
chegar com o alimento. 

Então, são medidas adotadas pelo Governo do 
Estado durante esse período, consagradas com es-

ses convênios de ontem, com iniciativas aqui no dia 
de hoje. Ainda no dia de hoje, nós tomamos a iniciati-
va, junto com representantes da Seagri, na Bahia, da 
Secretaria de Agricultura, com o Wilson; junto com a 
Casa Civil, o nosso Secretário Rui Costa, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, juntos fomos discutir 
a liberação do Seguro Safra para diversos Municípios. 

Hoje, nós temos aproximadamente duzentos e 
seis Municípios com processos, ainda do passado, 
lá no MDA. Nós poderíamos dizer que, dessa safra 
verão 2011/2012, nós temos algo em torno de, com a 
adesão de alguns Municípios, 121 Municípios, o que 
representa, do ponto de vista da liberação, nessa nova 
safra, algo superior a R$50 milhões, sendo que o Es-
tado da Bahia deverá entrar com R$4,5 milhões, pela 
União, e mais uma parcela, a dos Municípios, que não 
chega a R$1 milhão. 

Portanto, o esforço foi feito hoje. Entregamos, no 
Ministério, uma relação dos Municípios que aderiram. 
Até tivemos dificuldades, porque alguns não fizeram 
opção. Então, estamos discutindo isso com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário. Há um farto material, um 
levantamento, algo que eu diria até minucioso, Paim, 
para uma gente que vive da agricultura familiar. 

A Bahia tem seiscentos mil agricultores, e, ma-
joritariamente, esses agricultores estão no semiárido. 
Essas regiões de que falei pertencem ao semiárido 
baiano, até porque dois terços do nosso território está 
no semiárido. Então, é, importante que essas medidas 
cheguem efetivamente. Por isso, estamos aproveitando 
não só o conhecimento, mas a sensibilidade e eu diria 
até o empenho do Ministro Fernando Bezerra para que 
o Ministério da Integração Nacional possa nos ajudar 
nessa empreitada, para matar a sede, para matar a 
fome, para resolver problemas cruciais mas, ao mes-
mo tempo, plantar ali a semente da permanência das 
ações, a semente da esperança, a continuidade.

Ainda no dia de ontem, tivemos oportunidade de 
conversar com o Ministro sobre a liberação de recur-
sos para a barragem do rio Pardo, na região sudoes-
te do Estado, mais precisamente para o atendimento 
daquelas cidades que estão no entorno do território 
e que tem a cidade de Vitória da Conquista como a 
maior cidade.

O Ministro se comprometeu a autorizar, até em 
conjunto com o Prefeito Guilherme Menezes, a libera-
ção dos empenhos para elaboração do projeto, portan-
to dando um importante passo para o abastecimento 
de água naquela região, uma vez que a barragem do 
rio Pardo significará um elemento importante, Sena-
dor Magno Malta. V. Exª é daquela região, portanto da 
cidade de Itapetinga, Macarani, cidades do sudoeste. 
Mas a parte que mais sofre hoje eu diria que é a re-
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gião que está ali à margem esquerda da BR-116, no 
sentido Minas Gerais para Salvador, portanto as cida-
des de Belo Campo, Tremendal e outras cidades que 
poderia citar aqui, centenas de cidades. Também um 
pouco para cá, na região do café, na cidade de Encru-
zilhada, encontramos vários e vários trechos, Ribeirão 
do Largo, enfim, cidades que experimentam dificulda-
des imensas. Então, esse é um momento importante.

Amanhã teremos outra reunião no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, agora com o Ministro Pepe 
Vargas – a de hoje foi com os técnicos do Ministério 
– para que ele possa nos ajudar nessa empreitada. 
Além da liberação desses recursos da safra passada, 
queremos também uma agilidade na liberação, Minis-
tro Pepe Vargas, das máquinas, para que possamos 
utilizá-las (retroescavadeiras, motoniveladora) princi-
palmente na limpeza de tanques. 

Estamos solicitando à Presidência da República 
uma audiência para que o Governador de Estado, os 
representantes do Prefeito, através da nossa UPB, 
com o Prefeito de Camaçari Luiz Caetano, para que 
tenhamos oportunidade de discutir com a Presidenta 
essa importante ação nesse momento crucial que a 
Bahia vive. 

Eu diria que isso é algo devastador, principal-
mente levando em consideração, Paulo Paim, que, no 
período passado, foi a agricultura, ou melhor, a agro-
pecuária a maior contribuição. Veio da agropecuária a 
maior contribuição para o nosso PIB.

Imagine, nesse quadrante agora do período da 
seca, o que teremos para frente na Bahia. Estou falando 
aqui da região de Irecê, que tem uma rica produção. 
A região do sudoeste, idem; o feijão na nossa região 
Nordeste. Portanto, ali, principalmente naquela região 
que é fronteiriça com Sergipe, ou a outra parte ali, já 
na região de Juazeiro, na fronteira com Pernambuco, 
na beira do São Francisco, mas bem próximo ao São 
Francisco, ainda nós temos diversas cidades em que 
a dificuldade já chega ao extremo e preocupa muito o 
Governo do Estado, que tomou medidas e tem buscado 
aplicar recursos, chegar com emergência. 

O Governador Jaques Wagner adotou uma postu-
ra rápida, inclusive no sentido de reequipar a estrutura 
da Defesa Civil, ampliando seus quadros, criando am-
biente de maior estruturação para permitir exatamente 
uma ação também mais ágil da nossa Defesa Civil. E 
isso ele fez de comum acordo com as prefeituras, com 
organismos que nos ajudam bastante, diversas ONGs, 
diversas entidades do movimento dos trabalhadores, 
sindicatos, centrais sindicais, o movimento dos traba-
lhadores que lutam pela terra, dos Trabalhadores sem 
Terra, portanto buscando fazer um movimento e uma 
ação integral na Bahia para levar água, levar alimentos, 

e principalmente consolidar um caminho de políticas 
públicas de abastecimento.

Então, eu falei aqui de algumas iniciativas impor-
tantes que estão em curso, mas, apesar do convênio 
assinado ontem, ainda resta para nós outra esperan-
ça, que é a liberação de R$118 milhões, que vem do 
PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento I. 
São projetos apresentados pela Empresa Baiana de 
Água e Saneamento, a Embasa, junto ao Governo 
Federal. Seria importante que tivéssemos a liberação 
desses recursos, principalmente para a consolidação 
de sistemas de abastecimento de água.

Então, é importante essa ofensiva. Fica, mais uma 
vez, aqui o nosso pleito não só à integração nacional, 
mas à sensibilização da Ministra Mirian Belchior, para 
que o Ministério do Planejamento e a própria coorde-
nação do PAC, os dois, possam priorizar a liberação 
desses recursos.

Esse é o momento, eu diria, de maior dificuldade. 
Nós temos o costume de lidar com isso. O sertanejo 
baiano convive com essa experiência, mas é duro en-
frentar o momento em que, às vezes, não se consegue 
sequer enxergar um fio d’água. Então, é uma opera-
ção que poderíamos chamar de “operação de guerra”. 

O Estado tem se mobilizado, o Estado tem busca-
do trabalhar, mas sabemos que, de fontes próprias, de 
recursos próprios, não teríamos condições para uma 
política não só de emergência, assim como também 
uma política de perenização das ações.

Por isso quero fazer aqui, esta noite, o registro 
da nossa alegria pelo ato de ontem. Eu até quero cha-
mar a atenção para a expressão do Governador ontem 
quando disse: “não é um ato de agradecimento”. Não 
era ali, por parte do Governador, nenhuma má-criação, 
nenhum aborrecimento. Creio que o Ministro Bezerra 
não fez a leitura sob essa ótica. Ele queria dizer ao Mi-
nistro que verdadeiramente nós agradecíamos a ele. É 
um cumprimento do nosso dever, assistir, acompanhar.

Além dessas políticas que eu citei aqui, Paulo 
Paim, estamos querendo agora dar outro passo. Acerca 
dos recursos para o sistema de abastecimento, para 
a ampliação dos recursos da emergência, quero mais 
uma vez chamar a atenção: foram R$10 milhões libera-
dos e não são suficientes. O Ministro Fernando Bezer-
ra tem consciência, creio que já está sensibilizado. De 
hoje para amanhã, a nossa expectativa é de que mais 
R$20 milhões sejam liberados. Quanto aos recursos 
do Plano Safra, tenho certeza de que amanhã o nosso 
Ministro Pepe Vargas se somará a essas iniciativas e 
teremos condições de atender a milhares de agricul-
tores baianos. Precisamos ainda de mais dois passos 
importantes para isso: a renegociação da dívida, das 
dividas de pequenos e médios agricultores e até de 
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diversas áreas de agropecuária, de agronegócios, que 
também têm sofrido muito.

Ali, na região de Serra Dourada, na Bahia, que 
é uma parte do oeste, temos uma experiência exitosa 
de uma cooperativa. Estive inclusive com o Milton esta 
semana; não falei com o Jeová, que é um dos orga-
nizadores dessa cooperativa. É uma cooperativa de 
pequenos, Senador Romero Jucá. Essa cooperativa 
emprega, na realidade, na região, doze mil pessoas. 
Doze mil pessoas têm o seu salário e a sua renda a 
partir da ação dessa cooperativa. Eu estive, por exem-
plo, na cidade de Brejolândia, uma cidade pequena 
na Bahia. Nessa cidade, por exemplo, são coletados 
de trinta a quarenta mil litros de leite por dia, e pode-
ríamos falar em uma média de um milhão de litros de 
leite/mês, em uma pequena cidade. Portanto, são pe-
quenas iniciativas.

Então, é importante que o Governo Federal, neste 
momento de dificuldade, reveja a sua política de rene-
gociação das dívidas. Não é migalha, Paulo Paim; é 
o cumprimento de um dever do Estado para socorrer 
essas pessoas que tomaram o financiamento, mas 
não tiveram condição de cumprir a sua etapa devido 
às condições climáticas.

Além da renegociação das dívidas, estamos plei-
teando também um crédito de emergência, porque o 
Seguro Safra cobre uma parte, mas, antes, estamos 
precisando de novo impulso, de novos recursos. Os 
recursos que foram liberados foram perdidos. Então, 
precisamos de um recurso para comer, que é o Se-
guro-Safra, pois as pessoas precisam se alimentar, e 
precisamos de um recurso para que essas pessoas 
voltem a cultivar a sua terra, a tirar com o suor do ros-
to o seu sustento. Portanto, precisam voltar às suas 
atividades. É importante isso.

Então, fica aqui esse nosso relato e, ao mesmo 
tempo, esse chamamento ao Ministério da Integração, 
ao Ministério do Planejamento, ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário, ao Ministério da Agricultura, 
que nos ajuda muito com a Conab e que tem um papel 
importante para atender aos pecuaristas, o agronegó-
cio, no Estado da Bahia. Lá, ajudam com política, por 
exemplo, dos entrepostos, com os frigoríficos, num 
momento de dificuldade.

Hoje, eu conversava com uma pessoa, Paulo 
Paim, o Wilson da Seagri, e ele me dizia estar estar-
recido, pois a criação que estava sendo levada para o 
abate, nos matadouros, por exemplo, eram de cabras 
que chegavam lá com outras cabras no ventre. Então, 
as pessoas não podem nem esperar isso; já vão aba-
tendo dessa forma, porque a crise é imensa. Elas têm 
medo de perder a sua cria, já que ela não está tendo 
acesso à água, a alimento, Nesse caso, a tendência 

natural é perder a sua vida. Portanto, para não correr 
o risco, eles preferem fazer algo que não é o normal 
nem o correto nesta situação.

Portanto, fica aqui, meu caro Paulo Paim, este 
nosso chamamento, este nosso desafio para que o 
Ministério da Integração Nacional libere mais recur-
sos, que o Ministério do Planejamento reveja, princi-
palmente o aspecto do PAC 1, com a liberação dos 
R$118 milhões, Espero que o Ministério da Fazenda 
abra urgentemente conosco um canal de conversação 
para que tenhamos êxito na renegociação das dívidas 
dos pequenos e médios agricultores e na liberação de 
crédito emergencial para esse grave momento que o 
Nordeste brasileiro passa. Em particular estou citando 
aqui o caso da Bahia.

Era o que tinha a dizer, meu caro Senador Pau-
lo Paim,

Muito obrigado e boa noite a todos.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinhei-
ro, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Agradeço ao Senador Walter Pinheiro.

Passo a ler o Ofício nº 001 –CM, de 2012.
Sr. Presidente, comunico a V. Exª e à Comis-

são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
nº 562/2002, que foi instalada, em reunião realizada 
nesta data, com o seguinte resultado:

Presidente: Senador Waldemir Moka.
Vice-Presidente: Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende.
Relator: Deputado Padre João.
Relator-Revisor: Senador José Pimentel.
Respeitosamente, Waldemir Moka, Presidente.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. nº 1-CM/2012 

Brasília, 27 de março de 2012 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 562, 
de 2012, foi instalada em reunião realizada nesta data, 
com o seguinte resultado:

Presidente: Senador Wlademir Moka 
Vice-Presidente: Deputada Professora Dorinha Se-

abra Rezende   
Relator: Deputado Padre João
Relator Revisor: Senador José Pimentel

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Antes de passar ao nosso querido Paulo Paim 
a palavra, concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou permutando com o Senador Paulo Paim, porque 
eu vou fazer uma comunicação muito rápida. São ape-
nas dois registros e logo após o Senador Paulo Paim 
vai usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Está bem. Está concedido.

Amanhã, na CCJ, será lido o relatório do Sena-
dor Ricardo Ferraço. 

O Presidente Eunício vai colocar o Projeto nº 072, 
de V. Exª, em parceria com o Guido Mantega. E eu vou 
avisar a V. Exª que amanhã eu vou pedir vista do Pro-
jeto nº 072, por não concordar com ele, entendendo 
que o Governo precisa não dar prêmio de consolação 
para Santa Catarina, nem para Mato Grosso, nem 
para Goiás, nem para o Espírito Santo, mas discutir 
uma passagem respeitosa que não seja o massacre 
de Estados, de um Estado pequeno como o meu, em 
nome da indústria do Brasil ou de uma falácia, de uma 
falácia, Senador Paulo Paim, que é a seguinte: “Nós 
estamos com uma crise internacional se avizinhando”.

Toda vez que nego quer fazer uma maldade com 
um Estado inventa essa mentira, essa “crise internacio-
nal” que nunca chega aqui, uma crise internacional que 
no ano passado chegou perto do mundo inteiro, aqui 
chegou, como dizia Lula, uma marolinha. E a mesma 
conversa de gerente de banco quando não quer em-
prestar dinheiro para um cidadão comum. O cidadão 
senta na frente dele e ele diz: “Ah, não pode. É norma 
do Banco Central”. Norma do Banco Central! Nunca 
nem conversou com ele. Mas o cara vai discutir o quê, 
se é norma do Banco Central? Aí ele fala: É por cau-
sa da crise internacional. Aí todo mundo se acovarda. 
E aí, em nome do fortalecimento de São Paulo, para 
quem fala na descentralização – e tudo é centraliza-
ção em São Paulo – nós temos que resistir até o final, 
Senador Romero, porque o Estado do Espírito Santo, 
Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso não podem pagar 
o preço desse procedimento que o Sr. Guido Mantega 
quer nos sepultar de uma forma indecente, sem fazer 
uma passagem que não seja para esses Estados um 
prêmio de consolação. 

Então, espero que até V. Exª, que diz que é o pai 
em conjunto com o Guido desta matéria, nos ajude 
amanhã, porque eu vou pedir vista, e que V. Exª nos 
ajude. Convença o Guido, que é seu amigo particular, 
de rediscutir essa matéria de maneira que...

Aliás, eu acho que quem é seu amigo sou eu. Ele 
não é tão amigo seu como eu, não, mas convença-
-o de discutir uma passagem tão respeitosa que, ao 
chegar lá na frente, sem tempo determinado, porque 
passagem não pode ter tempo determinado de três, 
quatro anos, para que o Estado do Espírito Santo, o 
meu Estado não pague um preço tão caro. Um Estado 
que fez o dever de casa, um Estado que se ergueu, se 
estruturou, que fez o dever de casa, agora é punido 
porque fez o dever de casa como os outros Estados. 

Eu fiz igual Mão Santa, agora, fiz um discurso 
na Presidência.

Tem V. Exª a palavra. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Magno Malta, quero saudar as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores. 

Não vou falar da Resolução nº 72, Senador Magno 
Malta. Nós vamos amanhã debater a sua constituciona-
lidade, nós estamos trabalhando junto ao Governo no 
sentido de tentar construir alternativa com os próprios 
governadores. Na verdade existem várias opções que 
estão se colocando na Mesa e eu, sinceramente, es-
tou trabalhando e espero que seja possível construir 
algo que, no final, dê condição de o Estado de Santa 
Catarina, o do Espírito Santo e também o Estado de 
Goiás, Estados que têm mais mecanismos de incentivo 
à importação, possam ter de certa forma aquinhoadas 
as suas pretensões, para que não sofram da forma que 
pode acontecer se for tudo aprovado sem nenhum tipo 
de entendimento. Então, nós estamos trabalhando no 
sentido de buscar o entendimento. 

Mas eu pedi a palavra para fazer dois breves re-
gistros, aqui agradecendo desde já ao Senador Paulo 
Paim, que fez a permuta comigo.

O primeiro registro é dizer que hoje, à tarde, tomou 
posse a nova direção da Comissão de Orçamento. O 
presidente é o Deputado do PT do Rio Grande do Sul, 
Paulo Pimenta; o primeiro vice-presidente é o Sena-
dor Cássio Cunha Lima; o segundo vice-presidente é 
o Deputado Azambuja; e o terceiro vice-presidente é 
o Senador Vicentinho, do Estado do Tocantins. E eu, 
Sr. Presidente, fui indicado relator-geral do Orçamento. 
Recebo com muita responsabilidade e com muita hon-
ra essa indicação. Já fui relator do Orçamento no ano 
de 2004, já fui relator da Receita, fui membro, durante 
vários anos, da Comissão de Orçamento e vou traba-
lhar em parceria com a Comissão de Orçamento, em 
parceria com esta Casa, no sentido de construir, para 
o ano de 2013, um Orçamento participativo, um Orça-
mento que procure enfrentar o desequilíbrio regional, 
um Orçamento que procure manter os investimentos 
e, como disse a Presidenta Dilma e nós temos discu-
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tido com os empresários brasileiros, que possibilite a 
ampliação do nível de investimento. Nós temos que 
ampliar os investimentos no Brasil, gerar emprego, 
criar atividade econômica, incentivar o crescimento, e 
o Orçamento é um bom instrumento para isso.

Além disso, vendo o Senador Paulo Paim, registro 
que, neste Orçamento, nós temos que buscar caminhos 
no sentido de fazer o enfrentamento para melhorar as 
condições sociais dos brasileiros. O Senador Paulo 
Paim, hoje, falou especificamente dos aposentados. 
É um desafio que nós temos que encarar e temos de 
buscar caminhos para tentar, de certa forma, construir 
alternativas de solução que atendam os aposentados.

Temos, enfim, o desafio do salário mínimo, que 
já tem sua regra de transição de médio prazo. Então, 
temos que discutir bastante. A minha função de relator-
-geral será no sentido de receber contribuições, abrir 
o debate e procurar construir um Orçamento cada vez 
mais forte, para que nosso País possa avançar. Por-
tanto, faço este registro com muita satisfação. Recebo 
essa incumbência com muita responsabilidade, com 
muito cuidado, com muita atenção, e vamos, sem dú-
vida nenhuma, trabalhar para melhorar o Orçamento 
do Brasil.

O segundo registro rápido que eu gostaria de fazer 
diz respeito ao meu Estado de Roraima. É a filiação, no 
PMDB, no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
do Vice-Governador do Estado Francisco Rodrigues. 
Ex-Deputado Federal, ex-Vereador com vários manda-
tos, o Vice-Governador Chico Rodrigues engrandece 
o PMDB com a sua entrada no nosso partido. 

Vem e é recebido de braços abertos. Vai poder 
contribuir muito com o desenvolvimento de Roraima. 
Hoje, além de Vice-Governador, é Secretário de Agri-
cultura e coordena um trabalho grande no setor pro-
dutivo do nosso Estado. 

Portanto, ganha o nosso partido com o ingresso 
de Chico Rodrigues no PMDB.

Eu gostaria de fazer esse registro para todo o 
povo de Roraima, especialmente, e para todo o País. 
Já estamos informando à direção nacional do partido, 
porque o PMDB, em Roraima, fica mais forte com o 
ingresso de Chico Rodrigues.

Eram esses os dois registros que eu gostaria de 
fazer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, 
o Sr. Magno Malta deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Com a palavra o nobre Senador Pau-
lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Rollemberg, eu queria iniciar 
minha fala, na noite de hoje, na linha do que colocou 
o Senador Romero Jucá. De fato, hoje à tarde, às 14 
horas e 30 minutos, tomou posse a nova Comissão 
Mista de Orçamento.

Estou na Casa, como eu disse lá, de forma inin-
terrupta, há 26 anos: quatro mandatos de Deputado 
Federal e segundo mandato como Senador. Nunca saí 
do Parlamento desde a Constituinte. Nunca fiz parte 
da Comissão de Orçamento. Aceitei este ano, quando 
fui indicado pelo Líder Walter Pinheiro, mas com uma 
posição muito clara e definida, porque, a mim, sempre 
dizem que é lá, na Comissão de Orçamento, que vão 
ser apontados caminhos e verbas para assegurar o 
reajuste do aposentado.

Pois bem. Aceitei o desafio, como membro titular 
da Comissão de Orçamento, não para participar de 
alguma negociata, assim como nenhum Senador ou 
Deputado. Acredito que todos sejam do bem e que não 
estão lá para participar de qualquer tipo de negociata.

Eu estou lá por uma causa. Só vou lá pela causa 
dos aposentados, porque é inadmissível que, com tan-
tas renúncias fiscais que aconteceram ao longo desses 
26 anos, que eu digo, sem medo de errar, ultrapas-
saram os R$300 bilhões, nesse período – e olha que 
não digo milhões, digo R$300 bilhões, principalmente 
da seguridade social –, não tem como alguém querer 
me provar que não dá para aportar algo em torno de 
R$4 bilhões para o reajuste dos aposentados, como 
seria o caso deste ano e que não foi. Deixei clara essa 
posição na abertura dos trabalhos. Dirigindo-me ao 
Presidente, gaúcho, da Comissão, Deputado Paulo 
Pimenta, e também ao Relator, Senador Romero Jucá, 
lembrei-lhes um acordo que firmamos na noite do dia 
22 de dezembro, quase na véspera do Natal. Eu estava 
lá de plantão, junto com Paulinho, nós estávamos em 
obstrução, o Orçamento não teria sido votado se não 
tivessem firmado um acordo conosco.

Qual o acordo que foi firmado com os Líderes de 
todos os Partidos, inclusive com o Líder do Governo? 
Que, neste ano, iniciaríamos o debate de uma política 
salarial para os aposentados e pensionistas.

Por isso, já na primeira reunião, eu resgatei es-
ses fatos. Eu dizia: “Por mim, eu passo aqui a noite de 
Natal, se necessário for, mas não voto o Orçamento 
sem algum tipo de acordo”. Fizemos o acordo com 
esse compromisso.
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Por isso, eu espero que o acordo seja respei-
tado, e a gente construa uma política de valorização 
desses milhões – digo assim – de jovens, homens e 
mulheres, de cabelos brancos. Jovens pelo espírito 
guerreiro, pelo espírito de luta, que fazem passeatas, 
como vão fazer no dia 19, lá em Porto Alegre, prova-
velmente pelas BRs principais, e eu estarei com eles, 
exigindo uma política de valorização dos benefícios 
dos aposentados.

Por isso, Sr. Presidente, hoje à tarde, às 17h30min, 
eu participei também da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Aposentados e Pensionistas, que tem como 
Presidente o Deputado Cleber Verde. Eu assumi – não 
era cargo que me interessava; eu estava lá solidário 
com essa Frente – o cargo de Coordenador, junto com 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá. Teremos um Presi-
dente e dois Coordenadores dessa Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

Nós nos reunimos hoje e ajustamos um calendário 
de mobilização e de atuação junto à Comissão de Or-
çamento, para que a gente assegure lá uma política de 
valorização, como eu dizia, dos aposentados, que, ano 
a ano, estão vendo seus salários diminuírem. Até dez 
anos atrás, havia cerca de 12 milhões de aposentados 
e pensionistas que ganhavam um salário mínimo; hoje, 
são 20 milhões, porque o crescimento do vencimento 
do aposentado não acompanha o crescimento do sa-
lário mínimo. Em 1º de janeiro, o salário mínimo teve 
um aumento de 14,6%, e o salário do aposentado teve 
um aumento de 6,2%. E aí vai nessa escala. Ganhando 
menos do que a metade, é claro que todos passarão, 
rapidamente, a ganhar o salário mínimo, e isso é uma 
enorme injustiça, com que não podemos concordar.

Hoje também falei com o Deputado Federal As-
sis Melo, que enfatizava que o nosso projeto do fim do 
fator, que aprovamos aqui, está lá e existe uma comis-
são que está debatendo exaustivamente para ver se 
liquidamos de uma vez por todas, porque todo mundo 
diz que é contra o fator previdenciário, mas ninguém 
derruba. Aqui no Senado, nós derrubamos.

Falei também com o Deputado Marçal Filho, que 
relatou um projeto de minha autoria, que garante a re-
posição dos aposentados, nem que seja parcelado em 
cinco anos, das perdas acumuladas, e ele me disse 
que o projeto está pronto para ser votado no Plenário 
da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, faço esta fala para mostrar que, 
como eu disse lá, esse bom combate nós vamos travar. 
Pode ter certeza de que vamos travar o bom combate, 
para valorizar aqueles que construíram, podemos dizer, 
este Congresso, que construíram este País, que bota-
ram o País hoje numa economia que está em quinto 
lugar em nível internacional, por alguns institutos, e 

em sexto por outros, sendo que este País estava em 
nono lugar até há pouco tempo.

Sr. Presidente, eu gostaria ainda de enfatizar que 
ninguém tenha dúvida dessa mobilização que, via con-
federações, via Cobap, o sindicato de caráter nacional 
dos aposentados, nós faremos em todo o País, objeti-
vando, de forma muito clara, a valorização dos jovens, 
eu diria, homens e mulheres de cabelos brancos.

Ainda, Sr. Presidente, aproveitando os últimos 
minutos, eu quero, mais uma vez, destacar que hoje 
estamos há praticamente trinta dias, um mês do dia 
28 de abril, que é o Dia Internacional de Luta contra 
as Doenças do Trabalho e os Acidentes no Trabalho. 
Por isso, venho à tribuna nesses trinta dias, pratica-
mente um mês de luta em defesa da vida e em defesa 
dos trabalhadores do campo e da cidade e contra os 
acidentes e doenças no trabalho.

A prevenção aos acidentes do trabalho e saúde 
do trabalhador é uma obrigação de todos nós.

O Anuário de Acidentes do Trabalho de 2010, 
construído pelo próprio Ministério da Previdência So-
cial, demonstra dados que são assustadores.

Em 2010, o Ministério da Previdência Social regis-
trou um total de 701.496 acidentes no trabalho – esses 
foram anunciados, registrados. Para os especialistas, 
são praticamente dois para um os que não são conta-
dos. Então, em vez de 701 mil, poderíamos estar aqui 
com 1 milhão e 400 mil, no mínimo, de acidentes em 
trabalho, só em 2010. Em 2009, o número foi maior 
ainda: 733.365. Se considerarmos os não registrados, 
pode-se multiplicar esse número por dois, sem medo 
de errar. Em 2008, foram 755.980.

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, somente 
em 2010, em torno de 59 mil pessoas – registradas – 
tiveram alguma espécie de acidente de trabalho, seja 
no exercício da atividade ou no percurso da sua casa 
até o trabalho.

Sr. Presidente, em função do exercício da ativi-
dade laboral, vemos que homens e mulheres perdem 
vidas, ficam com sequelas, acabam tendo enormes 
prejuízos para sua vida, quando muitos, infelizmente, 
acabam falecendo por acidente no trabalho. Desses, 
em torno de 40 mil eram homens, e em torno de 20 
mil eram mulheres. 

Quero registrar ainda que a faixa etária em que 
constou o maior número de acidentes no trabalho ficou 
entre 25 e 29 anos. 

Realizamos recentemente, na Comissão de Di-
reitos Humanos, uma audiência pública para debater 
esse tema. Representantes das centrais, das confe-
derações e dos empresários expuseram os problemas 
principais vividos pelos trabalhadores em decorrência 
da precariedade das condições de trabalho. Entre eles, 
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está o alto índice de acidentes na construção civil, no 
setor metalúrgico. Agora, principalmente com a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas, e com siderúrgicas sen-
do construídas, o número de acidentes é assustador.

Lá, foi lembrado também, e hoje repito, o que 
aconteceu, recentemente, no curtume do Frigorífico 
Marfrig, em Mato Grosso do Sul, onde quatro funcio-
nários foram mortos, porque simplesmente respiraram 
um produto químico que não foi manipulado de forma 
adequada. Esse produto químico retira o oxigênio do 
ar – eu já disse isto aqui, na tribuna, em outro momento 
e repito hoje –, e as pessoas, em dois ou três minutos, 
estão mortas. É inadmissível, como eu dizia lá e digo 
aqui, que ainda se manipule esse tipo de produto dentro 
de um frigorífico ou de um curtume, um produto que 
leva à morte as pessoas em dois minutos. 

Com tanto avanço tecnológico na ciência, no 
campo da química, não é possível que não haja outra 
forma de curtir o couro para evitar que os trabalhadores 
fiquem expostos a essa situação que os leva à morte.

Sr. Presidente, as causas concretas do aciden-
te, nesse caso, ainda estão sendo analisadas pelos 
órgãos competentes.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que essa 
não é uma tragédia única. Em outros curtumes, outros 
trabalhadores – pelas denúncias que eu estou rece-
bendo – também faleceram por esse mesmo produto 
químico. Parece-me que agora, na Alemanha, está 
surgindo uma fórmula alternativa de produto que não 
seja esse, que acaba sendo um gás fatal, letal.

Lembro aqui ainda que o Coordenador Nacional 
do Fórum Sindical dos Trabalhadores, José Augusto 
da Silva Filho, disse que a maior parte das vítimas de 
acidente de trabalho, como eu dizia antes, fica efeti-
vamente entre 25 e 29 anos.

Há um dado que causou o assombro de muitos, 
segundo José Augusto, no tocante aos cofres públicos. 
Os acidentes no trabalho e as doenças chegam a um 
gasto de R$32 bilhões. Ora, se investíssemos em se-
gurança, se investíssemos no combate ao acidente, 
às doenças no trabalho, com certeza não se gastaria 
nem a metade do custo que tivemos aqui correspon-
dente a R$32 bilhões.

Na audiência, Sr. Presidente, foi apresentada tam-
bém uma pesquisa realizada pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul em frigoríficos especializados em 
venda de carne bovina. O resultado mostrou que o frio, 
a umidade, a intoxicação, o choque e o barulho são os 
fatores que mais afetam os trabalhadores desse setor.

Outro dado relatado que me impressionou foi o 
fato de que 74% dos trabalhadores ficam em pé du-
rante todo o expediente; além disso, 67% deles fazem 
horas extras. Por isso, sou adepto do turno de reveza-

mento, do turno de seis horas, para que o trabalhador 
não fique oito horas em pé e depois faça mais quatro 
de horas extras, correspondendo a doze horas. Isso 
só pode causar acidentes; só pode causar doenças 
no trabalho.

Outra constatação lamentável é que 44% dos 
entrevistados disseram que, ao chegar em casa, sen-
tem dores e uma situação de cansaço desesperador.

Percebemos, Sr. Presidente, que é preciso ga-
rantir a proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras 
e que deve haver uma maior fiscalização por parte do 
Ministério do Trabalho no interior das empresas. Tem 
que garantir a segurança. Não pode, em hipótese al-
guma, haver trabalho degradante e sem que haja a 
segurança adequada. Os trabalhadores não devem se 
sujeitar a trabalhar em condições que possam trazer 
lesões ou até mesmo levar à morte.

É por isso, Sr. Presidente, que tenho enfatizado 
tanto a importância de nós valorizarmos o trabalho. 
Aqui muitos falam em crise na Europa, na América 
do Norte, mas só com o viés econômico. Fazem até 
grandes eventos. E não sou contra. Fizeram aqui no 
Congresso, estão fazendo nas cidades, mas é bom 
olhar a contrapartida. Quando a gente fala que tem 
que desonerar a folha, diminuir as contribuições e os 
impostos para facilitar a vida do empregador, é por-
que é uma fonte geradora de emprego. É claro que é. 
Mas, quando você faz isso, aumenta também o lucro. 
E qual é a contrapartida do trabalhador? É aumentar 
o percentual de lucro que a lei, em tese, assegura, 
mas a maioria não paga? Para mim, tinha que haver 
um percentual mínimo, porque assim todos pagariam. 
Ou teria de se garantir que, pelo menos durante esse 
período de um acordo e de benefícios que fossem 
assegurados para o empregador – contra os quais 
não sou contra –, fosse garantido que não houvesse 
demissão. Contudo, como ouvi aqui da Senadora Va-
nessa Grazziotin que, no Amazonas, houve cinco mil 
demissões, só ouço as pessoas dizerem que, no setor 
“x” ou “y”, serão demitidos mais vinte mil.

Ora, se há um movimento por parte do Gover-
no – e me refiro ao Executivo –, se há um movimento 
por parte do Congresso para atender demandas dos 
empregadores, é preciso que haja uma contrapartida. 
É nessa linha que, no meu entendimento, as centrais 
sindicais e as confederações devem se sentar à mesa. 
Até nessa questão dos importados. Ora, é claro que não 
queremos importar produtos prontos lá de fora, gerando 
empregos lá e criando desemprego aqui, mas, quan-
do você não aceita mais que esses produtos venham 
como estão vindo, porque serão multados ou pagarão 
uma taxa, significa que quem produz aqui dentro vai 
vender muito mais. Se vai vender muito mais, vai ter 



08374 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

mais lucro. E, se vai ter mais lucro, não dá para ainda, 
devido à tecnologia, à robótica, à cibernética, à auto-
mação, continuar a demitir os trabalhadores.

É preciso equilíbrio entre capital e trabalho. Não 
me considero radical. Até me considero muito equilibra-
do. Estou mais para a conciliação do que o confronto, 
mas alguém tem que vir à tribuna, alguém tem que ir 
para os palanques e dizer que se dê a contrapartida, 
a contrapartida dos trabalhadores, porque não dá só 
para atender toda a demanda do capital e não olhar 
com carinho, com respeito, com solidariedade, de for-
ma fraternal, para aqueles que tocam a produção, os 
trabalhadores.

Sr. Presidente, era nessa linha que queria falar 
aqui hoje e falarei na Comissão de Orçamento, no 
debate das Comissões, no debate de todas essas ini-
ciativas. Repito aqui que não sou contra, só peço que 
olhem também a contrapartida pelo lado social, pelo 
lado do trabalhador. Que não fiquem só na promessa 
de que, reduzidas as contribuições, com certeza, ven-
derão mais e empregarão mais. Por que não dizem que 
não vão demitir nesse período? Que vão aumentar a 
participação no lucro se ele efetivamente acontecer? 
Por que não estabelecem que, havendo um lucro maior, 
mediante essas medidas, haverá uma compensação 
também no salário dos trabalhadores?

Sr. Presidente, às vezes dizem que tenho o dis-
curso do último dos moicanos. Se ser o último dos moi-
canos é defender as teses que abraço aqui com muita 
convicção, podem ter certeza de que continuarei sendo 
um moicano aqui na tribuna do Senado da República.

Era isso, Senador Rollemberg. V. Exª, com certe-
za, tem a visão social que tenho e comunga do mesmo 
ponto de vista.

É com alegria que vou presidir para ouvir o pro-
nunciamento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, 
por suas palavras. Quero cumprimentá-lo por mais 
uma vez expressar a preocupação social, que é uma 
tônica em seu mandato.

V. Exª é uma referência para todos nós desta 
Casa, um lutador em defesa dos aposentados, dos 
menos favorecidos, por isso tem o reconhecimento não 
apenas do povo do Rio Grande do Sul, mas de toda a 
população brasileira.

O Sr. Rodrigo Rollemberg, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, neste momento, para – 

permita-me que o diga – um dos líderes nacionais do 
PSB, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Quero 
cumprimentar V. Exª, cumprimentar as Senadoras e os 
Senadores desta Casa, os ouvintes da Rádio Sena-
do, os telespectadores da TV Senado. Subo à tribuna 
nesta noite de terça-feira para dizer que o Brasil viveu, 
nas últimas semanas, o que pode ser considerada a 
primeira greve nacional e unificada dos professores 
do ensino público. Foram três dias de paralisação em 
diversas regiões do País, que expressam mais do que 
um ato isolado de protesto, uma reivindicação pela va-
lorização da educação no Brasil.

Mesmo com importantes avanços alcançados 
nos últimos anos, ainda temos, segundo dados do 
Todos pela Educação, dados de 2010, 3,8 milhões de 
crianças fora das escolas, altas taxas de repetência, 
evasão e analfabetismo, além da nítida degradação do 
magistério refletida em baixíssimos salários e capaci-
tação profissional deficiente.

São resultados, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de uma crise, que, na verdade, é muito maior do 
que o factual da greve em todas as suas controversas 
leituras políticas e sociais. Se a adesão é baixa ou não, 
se reajustes atendem ou não às necessidades desses 
profissionais, se a categoria está ou não devidamente 
organizada, se o conjunto da pauta de reivindicações 
é ou não factível. Todas essas questões são importan-
tes, mas não dão conta da causa maior do problema 
a ser enfrentado pelo País, que vai além da questão 
de recursos, dos investimentos em educação, diz res-
peito à estrutura como está organizado, na ausência 
de um sistemático programa educacional federalizado 
e participativo. 

O relatório do movimento Todos pela Educação 
revela números alarmantes. Segundo o levantamento, 
apenas a metade dos jovens com até 19 anos concluem 
o ensino médio. Destes, apenas 28% aprendem o con-
teúdo de português e somente 11%, o de matemática. 
A evasão nesta etapa de ensino passa dos 40% como 
mostrou recentemente o IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada.

Quanto à educação fundamental, o quadro é 
ainda mais grave. Dados sistematizados a partir da 
Prova ABC mostram que quase a metade dos estu-
dantes brasileiros deixam o ciclo da alfabetização sem 
aprender o que deveriam em leitura. 

Diante dessa situação, o fato é que ainda pou-
cos estão preparados para enfrentar um bom ensino 
universitário.
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O Governo Federal fez bem ao ampliar a rede e 
o acesso ao Ensino Superior e, recentemente, deu um 
de seus passos mais acertados ao criar o Pronatec e 
assumir uma política robusta de desenvolvimento do 
ensino profissionalizante. Mas fica cada vez mais evi-
dente que o problema é anterior, está na educação 
básica e na educação infantil, que só serão eficazes 
se houver, de fato, um pacto nacional pela educação, 
que passa pelos professores, pelos governos, pelos 
estudantes e suas famílias, em seus direitos e res-
ponsabilidades.

Um país que quer muito não pode, definitivamen-
te, contentar-se com pouco. Com padrões de ensino 
precários como o que temos, o Brasil terá muita dificul-
dade em permanecer entre as maiores economias do 
mundo. China e Coréia do Sul chegaram aonde estão 
hoje porque investiram massivamente em educação, 
ciência, tecnologia e inovação. Aliaram uma economia 
aberta à educação de qualidade. De nada adianta ser-
mos um país rico, cheio de pobres. Como diz a Presi-
denta Dilma Rousseff, “país rico é país sem pobreza”. 
E posso dizer, certamente, que um Brasil sem pobreza 
é um país com educação de qualidade. Um país com 
mais saber é um país com mais poder – poder de se 
renovar e crescer.

E isso, Sr. Presidente, passa fundamentalmente 
pelos professores. Não há como enfrentar a crise da 
educação no Brasil sem dar o respeito e a valorização 
devida aos docentes, sem oferecer condições de tra-
balho atraentes para esses profissionais.

A filósofa e Nobel da Paz, Hannah Arendt, ao 
apontar aquilo que ela determina como a crise da edu-
cação mundial, destaca que: “Uma crise só se torna 
um desastre quando respondemos a ela com juízos 
pré-formados, isto é, com preconceitos”.

E é assim que os governos lidam historicamente 
com os professores no Brasil, com respostas de precon-
ceito, muitas vezes até pelo exercício da intimidação.

Aqui, no Distrito Federal, temos uma greve que 
dura quinze dias e que tem sido secundarizada. Ques-
tiona-se a adesão do movimento, desqualificam-se as 
propostas da categoria e, até mesmo, a legitimidade 
do pleito. Chegam a afirmar que os professores do 
Distrito Federal não deveriam fazer greve porque têm 
o maior piso salarial do País.

São profissionais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que estão no direito constitucional de se 
manifestar, de reivindicar. A reestruturação do plano 
de carreira com salário equivalente à média de outras 
áreas do GDF; a implantação do plano de saúde; a 
convocação dos professores aprovados no último con-
curso; a incorporação do Tidem – a gratificação por 
dedicação exclusiva – em seus vencimentos, assim 

como melhores estruturas nas escolas, os cursos de 
educação continuada e a garantia de gozo da liçença-
-prêmio para toda a categoria, que está assegurada 
pela lei que instituiu o Estatuto dos Servidores, são 
algumas das reivindicações.

Entendendo a legitimidade da pauta da categoria, 
a bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional 
está solicitando, em caráter de urgência, reunião com 
o Governador Agnelo, para a abertura do diálogo com 
a classe e a discussão de propostas concretas para 
solucionar o problema.

Não sejamos hipócritas: a educação no Brasil não 
deve nivelar-se por baixo. O padrão não pode ser pouco. 
Muito pelo contrário, deve ser melhor; ao menos, justo.

E eu pergunto: é justo um professor com 30 anos 
de magistério ganhar menos do que um concursado de 
ensino médio, por exemplo, em salário inicial? É justo 
um professor doutor de universidade pública, no topo 
de sua carreira, chegar a ganhar até três vezes menos 
do que ganha um professor do ensino básico de uma 
escola privada frequentada pela elite?

Diante dessa contradição, Sr. Presidente, só resta 
barrar o preconceito e lutar de fato por justiça.

O caso de Brasília não deveria ser uma antítese, 
mas um exemplo a ser seguido.

O fato é que não há projeto de nação que se sus-
tente, de fato, com o professor titular de universidades 
de ponta ganhando menos do que um professor do 
ensino básico, por melhor formação que ele possa ter. 
Todos os Estados têm que dar salários e condições 
dignas a seus professores.

Para se ter uma ideia do quanto precisamos avan-
çar, um professor do primário nos Estados Unidos, em 
início de carreira, ganha cerca de R$6 mil mensais; na 
França, aproximadamente R$4 mil mensais; no México 
e no Chile, cerca de R$2.600,00; na Coreia, em média, 
R$5 mil. São números da pesquisa feita pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) em 36 países, divulgada no ano passado, 
com dados de 2009.

No Brasil, o piso salarial nacional é de R$1.451,00, 
o que muitos Estados não estão pagando.

Por isso, o diálogo não é apenas fundamental 
nesse processo, mas oportuno frente à imensa crise 
da educação pública no País. Sem desatar o nó da do-
cência, a educação não terá a decência que precisa ter.

Por outro lado, professores também precisam re-
fletir. A estratégia de greve poderia se renovar, adotar 
novas táticas, a fim de não paralisar as atividades e 
não prejudicar tanto os estudantes.

Defendo o diálogo. É preciso chegar a uma solu-
ção rapidamente, que contemple a negociação aberta, 
em que haja real disposição e vontade, de ambas as 
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partes, para resolver logo esse impasse. Ontem, depois 
da assembleia, decidiu-se alongar a greve por tempo 
indeterminado, mas uma coisa é certa: nesta queda 
de braço, quem sai perdendo é sempre a sociedade. 
Perde o professor, perde o GDF, perdem os mais de 
500 mil alunos do Distrito Federal. Espero que o exer-
cício da democracia possa proporcionar uma solução 
sustentável e partilhada. 

A escola pública é o maior celeiro da democra-
cia brasileira. Sem escola pública, frequentada por 
diferentes classes, não se constrói a democracia no 
País. Do jeito que as coisas andam, teremos cada 
vez mais uma sociedade de castas, em que ricos são 
acostumados a enxergar apenas ricos, e pobres são 
obrigados a conviver somente com pobres. Temos que 
transformar essas diferenças em oportunidades para 
o País, em real desenvolvimento, que seja para todos, 
e não para poucos.

Se a escolaridade é o maior fator de distinção das 
classes sociais neste País e se queremos realmente nos 
reposicionar no mundo, teremos que nos tornar uma 
nação não só alfabetizada, mas altamente consciente 
e crítica, com autonomia e protagonismo para mudar.

Somente a priorização do ensino público no ce-
nário político pode resultar numa escola de qualida-
de, capaz de dar o salto para o verdadeiro progresso 
humano, político, econômico e social por que precisa 
passar a nossa sociedade. 

Há poucos dias, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, tive a oportunidade de revelar aqui que fiquei 
muito impressionado, na minha viagem ao exterior, onde 
fui participar da reunião do Fórum Mundial da Água, 
com a boa imagem conquistada pelo Brasil, país res-
peitado, que conseguiu aliar, nos últimos anos, cresci-
mento econômico com redução da pobreza, redução 
das desigualdades sociais, redução do desmatamento. 
Muitos consideram o Brasil um exemplo a ser seguido. 
Registro que considero que o nosso maior desafio, para 
dar sustentabilidade a esse bom momento que o Brasil 
vive, é a necessidade de investimentos significativos, 
de investimentos regulares, de valorização do ensino, 
de uma verdadeira revolução na educação, na ciência, 
tecnologia e inovação.

O Brasil tem algumas grandes oportunidades. Há 
pouco, o Congresso Nacional aprovou a constituição 
do Fundo Social do pré-sal, que acabou contemplando 
uma série de atividades econômicas que podem ser 
financiadas pelo Fundo Social.

Mas, por uma decisão política do comitê ges-
tor do Fundo Social, com os recursos auferidos com 
a exploração do pré-sal, o País precisa efetivamente 
priorizar essas áreas: educação, ciência, tecnologia e 
inovação. É isso que fará com que tenhamos cidadãos 

conscientes, cidadão preparados, uma grande base 
onde possam ser recrutados os futuros cientistas, os 
futuros engenheiros, os futuros gestores que vão efe-
tivamente alçar o Brasil a uma condição cada vez me-
lhor no plano local e no plano internacional.

Há pouco discutíamos, e hoje tivemos o lança-
mento da Agenda Legislativa da Indústria. Todos estão 
preocupados com o processo de desindustrialização 
do País, com o fato de que, na composição da nossa 
pauta de exportações, cada vez temos uma participa-
ção menor de produtos manufaturados e, cada vez, 
uma participação maior de commodities. 

E é claro que um dos fatores que poderá, em 
médio prazo, reverter essa tendência, são os investi-
mentos em ciência, tecnologia e inovação. Para investir 
em ciência, tecnologia e inovação, temos que ter uma 
base educacional de qualidade. 

Nos últimos anos, avançamos muito e estamos 
muito próximos da universalização do acesso à edu-
cação no Brasil. 

Hoje, o nosso grande desafio é o desafio da qua-
lidade, e, efetivamente, investir em educação, investir 
na melhoria da estrutura das nossas escolas, investir 
em processos pedagógicos novos, renovadores, di-
ria até revolucionários. E investir na qualificação e na 
remuneração dos professores e valorizar a atividade 
docente no Brasil é absolutamente estratégico, é ab-
solutamente indispensável para que o Brasil possa se 
consolidar efetivamente como uma grande potência 
mundial e possa reduzir drasticamente as diferenças 
sociais no nosso País.

Era esse registro que gostaria de fazer, agrade-
cendo a V. Exª, Senador Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Rodrigo Rollemberg, como 
sempre, com muita clareza, defendendo políticas no 
campo da educação, com uma grande revolução que 
faremos neste País e defendendo o piso salarial para 
os professores, que é mais do que legítimo.

Passo a palavra ao Senador Inácio Arruda, para 
suas considerações finais, neste final de noite.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Claro. Sr. Presidente, apenas para um registro 
breve. Trata-se de prestar a nossa homenagem aos 
funcionários do Senado Federal, que exercem um pa-
pel, digamos assim, mais difícil, qual seja o de garantir 
a segurança da Casa: os policiais do Senado Federal. 
São policiais Federais que trabalham no Senado Fe-
deral. Esse corpo de funcionários completa 188 anos! 
Praticamente nasceu com o Senado Federal. Queria, 
então, que V. Exª pudesse receber, a fim de que ficas-
se registrado nos Anais da Casa, do Senado Federal, 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 08377 

o tributo que nós oferecemos a esses profissionais do 
Senado Federal, que nos ajudam, que contribuem para 
que a Casa funcione permanentemente.

Vez por outra temos de nos enfrentar aqui no 
Senado Federal, isso porque o Senador Paulo Paim, 
o Rodrigo Rollemberg, eu e outros convocamos, mui-
tas vezes, reuniões com movimentos populares, com 
movimentos sociais, e, para poder segurar esse povo 
no Senado Federal, com as suas manifestações, que 
são garantidas constitucionalmente, muitas vezes te-
mos que, praticamente, enfrentar a própria Polícia do 
Senado Federal. Todavia, é ela que garante que o nosso 
Senado Federal, Senador Rollemberg, possa funcionar 
diuturnamente, inclusive nas Comissões Parlamenta-
res de Inquérito. Ali, eles nos garantem a segurança, 
trabalhando ligados diretamente aos Senadores, e, no 
caso das Comissões Mistas, aos Senadores e Depu-
tados Federais.

Concedo a palavra a V. Exª para que também 
possa prestar sua homenagem a esses profissionais.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– Muito obrigado, Senador Inácio Arruda. Quero me 
associar a V. Exª nessa homenagem, nesse reconheci-
mento que V. Exª faz ao trabalho da Polícia Legislativa, 
extremamente profissional, extremamente competente. 
Queria também me associar e dar os parabéns. Mas 
quero aproveitar também e cumprimentar V. Exª e to-
dos os dirigentes e militantes do Partido Comunista do 
Brasil pelo transcurso dos seus 90 anos de história, 
sempre em defesa do povo brasileiro. O Partido Co-
munista do Brasil é um irmão mais velho do Partido 
Socialista Brasileiro.

Temos muito orgulho dessa convivência. Tenho 
certeza de que todos os militantes do PCdoB, como 
todos os militantes das causas democráticas, popula-
res e socialistas do nosso País têm um orgulho muito 
grande da história do Partido Comunista do Brasil, que 
forjou muitos quadros que são exemplo e referência 
para todos nós que militamos na esquerda. Receba V. 
Exª, em meu nome e em nome de todos os militantes 
do PSB... Ontem, o nosso Presidente, Eduardo Cam-
pos, prestigiou a cerimônia de aniversário, a celebra-
ção dos 90 anos, mas eu não poderia deixar de fazer 
esse registro. Que V. Exª leve a todos os militantes do 
PCdoB o nosso carinho, a nossa admiração, pela his-
tória muito bonita, pela trajetória muito bonita e muito 
significativa em defesa do povo brasileiro e do Partido 
Comunista do Brasil!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu agradeço V. Exª. Veja que essa organização dos 
Policiais Legislativos Federais do Senado Federal tam-
bém nasceu no mesmo dia, 25 de março. Portanto, foi 
uma coincidência. E ontem, como o dia foi ocupado 

praticamente pelo aniversário do Partido Comunista 
do Brasil, nós – eu, o Paim também já registrou essa 
data – fazemos esse registro importante dos profissio-
nais que garantem... Ontem mesmo eles tiveram muito 
trabalho, porque – antigamente, na brincadeira se dizia 
que os comunistas não cabiam numa Kombi – ontem 
eles superlotaram o plenário do Senado Federal.

Nós ficamos muito felizes, primeiro porque tivemos 
a presença do Presidente do PSB, Eduardo Campos, 
que disse que os comunistas não conseguiram filiá-lo, 
mas a formação política dele estava intimamente ligada 
à ação dos comunistas, em Pernambuco e nacional-
mente, porque ele teve uma trajetória no movimento 
estudantil muito próxima da nossa turma da viração, 
sempre muito junto, muito unido. Acho que isso forjou 
também uma relação muito sólida entre nós, o Presi-
dente do PSB e muitos militantes do PSB, no Brasil 
inteiro. Nós somos muito próximos, tanto que talvez a 
relação mais duradoura de uma instituição, no Sena-
do e no Congresso Nacional, tanto na Câmara como 
no Senado, é a relação do PCdoB com o PSB, tanto 
que até hoje nós formamos uma frente, na Câmara 
Federal, do PSB com o PCdoB, que já incluiu o PDT. 
Já tivemos inclusive com o PT na mesma frente, na 
Câmara, e mantemos até hoje com o PSB. 

A mesma coisa ocorre aqui. Aqui nós mantemos 
uma frente que reúne o PSB, o PT e o PCdoB. Acho 
que, desde que atua no Senado, o PSB atua em fren-
te com o Partido dos Trabalhadores, antes mesmo da 
eleição do Presidente Lula. Depois isso se fortaleceu 
mais ainda.

Então, eu agradeço a manifestação de V. Exª, que 
é muito importante para nós. Ontem também falou aqui 
a líder do PSB, Senadora Lídice da Mata, e nós já tive-
mos a satisfação de tê-la entre os quadros do PCdoB. 
É tanto que, às vezes, na brincadeira, o pessoal conta 
os Senadores do PCdoB aqui no Plenário e alcançam 
os seis Senadores, porque aqui nós temos a Lídice da 
Mata, temos o Lindbergh Farias, temos a Gleisi Ho-
ffmann e tivemos também, até pouco tempo, o João 
Pedro. Todos foram militantes e formaram-se nessa 
escola de política que é o Partido Comunista do Brasil.

Então, eu agradeço, Sr. Presidente. Eu queria 
fazer este registro com V. Exª e agradecer, uma vez 
mais, a manifestação dos Senadores, no dia de ontem, 
nesta Casa. Muitos estiveram aqui e ficaram também 
satisfeitos com a sessão solene do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados. Era uma sessão conjunta 
do Congresso Nacional registrando a passagem dos 
90 anos do Partido Comunista e da atuação dos co-
munistas no Brasil.

Isso tem a ver com a história política. Talvez não 
tenha um partido que funcione hoje no Brasil que não 
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tenha tido alguma relação de militância, de proximida-
de, com os comunistas. Pensando neste País desen-
volvido, num país grandioso, num país industrializado, 
num país com o domínio da ciência e da tecnologia.

Ainda ontem, anteontem, de domingo para se-
gunda, eu vi o anúncio do Presidente Obama, lá na 
Coréia do Sul, porque eles estão lá numa conferência 
sobre a questão nuclear, na verdade é uma conferên-
cia para o desarmamento e não para a proliferação 
de armas nucleares, e ele anunciava que tudo faria 
para impedir que os coreanos do Norte conseguis-
sem colocar um satélite no espaço, com os seus 
próprios meios.

E eu me lembro que o Brasil, com este tamanho, 
com esta capacidade, com esta formação ainda não 
conseguiu colocar o seu satélite no espaço. Olha a 
batalha que se trava no mundo.

Então, os comunistas estão ligados a essas cau-
sas. As causas do desenvolvimento, da ciência, da 
tecnologia, das conquistas sociais e das batalhas que 
nós travamos aqui pela redução da jornada de traba-
lho para liquidar esse tal fator previdenciário, que é um 
espinho na garganta dos trabalhadores até hoje e que 
nós precisamos resolver. É parte das nossas lutas co-
muns. E o Senador Paim é intimamente ligado a esta 
questão, como também o Assis, lá em Caxias do Sul, 
metalúrgico, Deputado Federal. 

Então, defendendo as nossas causas, com o 
nosso sentimento, com o nosso destemor em enfrentar 
as questões e as situações mais difíceis para defen-
der a liberdade e a democracia, às vezes, temos que 
enfrentar as forças conservadoras, a direita brasileira, 
que sempre se armou contra a permanência da demo-
cracia, porque a permanência da democracia permite 
que as ideias mais avançadas também prosperem.

Então, a nossa sessão de ontem foi um dia assim 
muito marcante para nós, e eu quero, Senador Paim, 
agradecer ao Congresso Nacional, por meio de V. Exª, 
por aquela sessão solene de homenagem aos 90 anos 
do Partido Comunista do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Inácio Arruda, os meus 
cumprimentos. 

Eu havia, numa abertura dos trabalhos do dia de 
hoje, registrado também um outro documento – quero 
receber esse de V. Exª –, fazendo uma homenagem à 
Polícia do Senado. Eu fiz na abertura dos trabalhos, 
e V. Exª faz agora no encerramento, dando um brilho 
especial ao trabalho desses servidores que dedicam a 
sua vida para defender a nós aqui, a própria instituição 
e a própria democracia.

Quero também dizer para V. Exª que ontem, no 
chamado Expediente normal, eu fiz um pronuncia-
mento voltado à luta e à glória, à belíssima história 
do PC do B, do qual eu tenho sido parceiro ao longo 
da minha vida, tanto na atividade sindical, quanto na 
vida política. Agora mesmo, tive a alegria de fazer uma 
parceria com a Deputada Manuela D’Ávila na questão 
do Estatuto da Juventude, o brilhante trabalho que ela 
fez, e eu serei relator aqui na Comissão. 

Parabéns ao PC do B. Parabéns a V. Exª. 
Eu termino o nosso trabalho nesta noite, dizendo 

a todos aqueles aposentados e pensionistas que ainda 
estão na expectativa de uma decisão final por parte da 
Câmara dos Deputados que desloquem as suas ener-
gias para a Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, 
nós já aprovamos tudo: fim do fator, recuperação de 
perdas e uma política permanente também de valo-
rização dos aposentados e pensionistas. Eu entendo 
a indignação das senhoras e dos senhores, mas não 
adianta fazer pressão onde o projeto não está. O pro-
jeto está lá na Câmara. É lá que tem que ser feita a 
pressão, porque os três projetos que interessam aos 
aposentados do Regime Geral da Previdência estão 
na Câmara dos Deputados. 

Eu vejo na Internet, de vez em quando, um ou 
outro aposentado indignado, atirando em todo o mun-
do. E não é atirar em ninguém. Tem que protestar com 
aqueles que não votam os projetos dos aposentados, 
principalmente o fator, a recuperação das perdas e uma 
política permanente, como o Senado já aprovou aqui 
para os aposentados e pensionistas, acompanhando 
o crescimento do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício Int. nº 33/GSDT

Brasília, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
Como Vossa Excelência tem acompanhado, sofro 

nas últimas semanas toda sorte de ataques à minha 
honra, sem que sejam observadas as garantias cons-
titucionais previstas em qualquer Estado Democrático 
de Direito.

Meu desejo é ocupar a Tribuna do Senado tão 
logo tenha acesso ao conteúdo dos autos que, segun-
do afirmam, estão em poder do Procurador-Geral da 
República. Não me escusarei de responder a qualquer 
questionamento que, por ventura, seja feito pelos se-
nhores senadores e senhoras senadoras.

Reafirmo o que disse no Plenário: se existe algu-
ma suspeita sobre o meu procedimento, exijo profunda 
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e meticulosa investigação no foro constitucionalmen-
te adequado, qual seja, o Supremo Tribunal Federal.

Aproveito a oportunidade para comunicar a Vos-
sa Excelência que, para acompanhar a evolução dos 
fatos e versões noticiados nos últimos dias, me afastei 
hoje da liderança do Democratas no Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 215, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo fale-
cimento do Pastor Etevaldo Rocha Tristão, presidente 
de honra do Ministério Batista Betel, ocorrido no dia 
25 de março, em Vila Velha, Espírito Santo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja en-
caminhado à família do falecido, e à sua Igreja onde 
era reconhecido, além do exercício do ministério pas-
toral, pela sua presença permanente no socorro aos 
necessitados.

Justificação

O Pastor Etevaldo foi fundador da Igreja Batista 
Betel, de São Torquato, Vila Velha – ES, onde pasto-
reou durante 47 anos, e era, atualmente, Presidente 
de Honra do Ministério Batista Betel. Exerceu também 
a presidência da Ordem dos Pastores da Convenção 
Batista Nacional.

Natural de Alegre – ES, nascido em 23 de maio 
de 1932, foi sempre um homem voltado para a nobre 
causa do evangelho, fundou igrejas, pastoreou e, como 
obediente à Palavra de Deus, sempre cuidou dos des-
validos, levando o conforto espiritual e material a todos 
os desfavorecidos naquela região.

Esteve sofrendo nos últimos tempos, tomado por 
uma enfermidade incurável, vindo a falecer no último dia 
25, deixando uma lacuna na Igreja e na vida de todos 
aqueles que sempre buscaram e receberam, através 
dele, alento para suas necessidades. Casado com a 
Senhora Odete Rosa Tristão e pai de sete filhos: Pr. 
Evaldo, Pr. Elias, Pras Keila e Eliude, Elesciene, Elizete 
e Esther; e onze netos.

Vocacionado por Deus desde sua conversão, 
homem estimado e respeitado por toda a sociedade 
capixaba pelos seus trabalhos em prol do evangelho 
e em favor dos menos assistidos, razão essa que nos 
leva a propor esse voto à sua família e comunidade.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012 – Se-
nador Magno Malta – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO No 216, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao jurista, professor, 
ex-ministro, ex-senador, cidadão do mundo Bernardo 
Cabral, que completa 80 anos de idade nesta data, dia 
27 de março de 2012, bem como seja encaminhado 
o referido voto ao ilustre agraciado Dr. José Bernardo 
Cabral, no seguinte endereço: Avenida General Justo, 
307 – 8o Andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ - CEP 
20021-130.

Justificação

Formou-se em direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Amazonas, com curso de 
especialização em processo civil pela Universidade 
Católica Portuguesa, possui diversos trabalhos pu-
blicados na área. Foi fundador do extinto MDB, pelo 
que foi eleito deputado federal nas eleições de 1966. 
Tornou-se, em março de 1990, Ministro da Justiça do 
governo de Fernando Collor de Mello, cargo que ocupou 
até outubro do mesmo ano. Em 1994 foi eleito senador 
pelo Estado do Amazonas. Suas principais lutas são 
em prol do livre comércio e da iniciativa privada, com 
grande ênfase na defesa da Zona Franca de Manaus.

Um grande brasileiro, Bernardo Cabral, cidadão 
do mundo, que honrou todos os cargos que ocupou, 
nunca será demais destacar as qualidades e os traços 
marcantes do amazonense. Bernardo representou sem-
pre o Amazonas pensando no Brasil. Cultura notável, 
títulos e mais títulos na sua área de advogado e juris-
ta, mas em outras, bastante diversas, diversificadas, 
diferentes. É brilhante em todas.

Cabral pode olhar para o passado e ver que o 
tempo não passou em vão. Pelo caminho, deixou mar-
cos de realizações que representam contribuições para 
o Brasil e para a coletividade. Mais um aniversário de 
Bernardo Cabral, data essa que é cheia de significa-
dos. Espero que o Brasil possa contar com o talento e 
a experiência de Cabral por muitos anos.

O reconhecimento ocorre a 4.374 quilômetros de 
Manaus, no Rio de Janeiro, onde o ex-Senador mora há 
nove anos – desde que saiu da vida política. A Acade-
mia Brasileira de Filosofia concede a Bernardo Cabral 
o título de doutor honoris causa. Mas as homenagens 
para o octogésimo aniversário do ex-parlamentar ama-
zonense não param por aí.

Em Manaus, a editora da Amazônia, braço da 
Rede Calderaro de Comunicação, lança em 2012 dois 
livros com Bernardo Cabral. O primeiro, que deve ser 
publicado no final de março, é uma coletânea de arti-
gos assinados pelo jurista e veiculados pelo jornal A 
Crítica. O segundo, de autoria do Júlio Antônio Lo-
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pes, trará uma biografia completa de Cabral. As fotos 
que irão ilustrar o livro foram selecionadas do arquivo 
pessoal do ex-Senador e revelam detalhes, não só da 
vida do amazonense, mas também da história do País.

Ao completar 80 anos, Bernardo Cabral é uma 
referência na política do Amazonas. Mesmo quando 
esteve fora dos mandatos, presidindo a OAB. O maior 
destaque, como parlamentar, sem dúvida foi a relatoria 
da Constituição. E o destaque de um político amazo-
nense pela postura coerente.

 Parabéns, ao homem brilhante, justo e que sem-
pre esteve preocupado com as questões do nosso Esta-
do, sobretudo pela preservação da nossa Zona Franca, 
Bernardo Cabral, esse é nome do amazonense de maior 
destaque no processo de redemocratização do País.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 217, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de 
Congratulações e Aplausos à Escola Estadual Waldemiro 
Lustoza, por ter sido eleita a melhor Escola da Região 
Norte em projetos inovadores visando à conservação 
do livro didático, no último dia 16 de março de 2012, em 
Curitiba, bem como seja encaminhado o referido voto à 
instituição agraciada, em nome da Diretora Ione Bezer-
ra, no seguinte endereço: Escola Estadual Waldemiro 
Lustoza, Rua T6 N° 33B Quadra F Compensa3, Zona 
Oeste, Manaus – AM, CEP 69.035-367.

Justificação

A valorização e o cuidado com os livros didáti-
cos é a receita da Escola Estadual Waldemiro Peres 
Lustoza por seu reconhecimento nacional.

A escola foi escolhida como a primeira da Região 
Norte no concurso Ações Inovadoras no Livro Didático, 
promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE do Ministério da Educação – MEC. 
O trabalho premiado é voltado para a manutenção e 
recuperação dos livros usados pelos mais de mil es-
tudantes da escola.

Na Região Norte onde, de acordo com dados 
oficiais, perde-se mais de 20% dos livros por conta do 
mau uso, a premiação, segundo a gestora da escola, 
Ione Bezerra, é um incentivo para intensificar o projeto 
iniciado há três anos. Como prêmio, a escola recebeu 
uma placa e a doação de 200 livros.

162 milhões de livros didáticos foram distribuídos 
este ano pelo MEC, inclusive o órgão já começou uma 
campanha pela conservação dos livros nas escolas 
de todo o País.

Há de se destacar que a taxa nacional de perda 
de livro didático, informa o FNDE, está em 15%. Con-
tudo, as regiões Sul e Sudeste são as que registram 
as menores perdas, em torno de 10% do total.

Assim, não poderia deixar de registrar essa va-
lorosa conquista e dar os Parabéns à Escola Estadual 
Waldemiro Lustoza por todos os resultados positivos 
obtidos na redução dos danos causados aos livros 
didáticos.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao escritor Amazonense 
Thiago de Mello, pelo lançamento do seu novo livro O 
menino irmão das águas, que ocorrerá no próximo 
dia 30, bem como seja encaminhado o referido voto ao 
agraciado Escritor Thiago de Mello, no seguinte ende-
reço: Rua da Frente, s/n – Barreirinha – CEP 69.000-
000 - Amazonas.

Justificação

Natural do Estado do Amazonas, é um dos poe-
tas mais influentes e respeitados no País, reconhecido 
como um ícone da literatura regional.

Tem obras traduzidas para mais de trinta idio-
mas. Preso durante a ditadura (1964-1985), exilou-se 
no Chile, encontrando em Pablo Neruda um amigo e 
colaborador. Um traduziu a obra do outro e Neruda 
escreveu ensaios sobre o amigo.

Seu poema mais conhecido é Os Estatutos do 
Homem, onde o poeta chama a atenção do leitor para 
os valores simples da natureza humana. Seu livro Poe-
sia Comprometida com a Minha e a Tua Vida rendeu-
-lhe, em 1975, ainda durante o regime militar, prêmio 
concedido pela Associação Paulista dos Críticos de 
Arte e tornou-o conhecido internacionalmente como um 
intelectual engajado na luta pelos Direitos Humanos.

No próximo dia 30, sexta-feira, a partir das 10h, no 
centro cultural Thiago de Mello, o escritor amazonense 
Thiago de Mello lançará seu novo livro, O infanto- juvenil 
O menino irmão das águas. Na ocasião, ele também 
receberá uma homenagem pelo seu aniversário de 86 
anos, comemorado na mesma data.

O menino irmão das águas é o terceiro livro de 
Thiago de Mello voltado ao público juvenil, os anteriores 
foram Amazonas no coração encantado da floresta 
e Amazonas – Águas, pássaros, seres e milagres. 
“É a história de um menino que se salvou porque as 
águas ajudaram”.
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Após o lançamento, o escritor será homenage-
ado num evento que terá a presença de autoridades 
e escritores, além de 300 estudantes de escolas da 
rede pública da comunidade do centro cultural. Mes-
mo sendo avesso a homenagens, ele nunca deixa de 
lado as homenagens que recebe no Centro Cultural 
Thiago de Mello.

Parabéns, ao escritor Thiago de Mello que atra-
vés de seus livros consegue mergulhar profundamente 
nas raízes da sensibilidade e da consciência crítica de 
nosso povo.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 219, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao Bairro de São José 
Operário, por ter completado 32 anos, no dia 19 de 
março de 2012, bem como seja encaminhado o refe-
rido voto ao Presidente da Associação dos Moradores 
do Bairro de São José Operário, Sr. Raimundo Bulcão, 
no seguinte endereço: Rua 25, quadra 6, nº 19 – São 
José II, CEP 69086-260.

Justificação

A área onde hoje está localizado o São José Ope-
rário começou a ser ocupada entre o final da década 
de 1970 e início da de 1980, sendo o segundo bairro 
a surgir na atual Zona Leste de Manaus. Seus primei-
ros moradores eram, em grande número, oriundos de 
outros municípios do Amazonas, ribeirinhos em busca 
de oportunidades na Zona Franca, e também da pe-
riferia do município.

A ocupação da área foi marcada por lutas pela 
posse das terras que envolveram moradores, grilei-
ros, partidos políticos e o poder público, já que havia 
controvérsias sobre a titularidade dos terrenos. Assim 
como em toda a Zona Leste, área urbana iniciada a 
partir da invasão das terras pertencentes à UFAM 
(Universidade Federal do Amazonas), que deu origem 
ao bairro do Coroado, os primeiros ocupantes do São 
José sofreram violências, tanto por parte de jagunços, 
a mando de grileiros, quanto do poder público, através 
das forças policiais.

Em junho de 1980 é oficializado o bairro de São 
José Operário, dividido em lotes medindo oito metros 
por vinte, distribuídos às famílias carentes, que preci-
savam comprovar não possuir nenhuma propriedade, 
ter baixo nível de renda e residir há pelo menos dois 
anos em Manaus. São José Operário é um bairro da 
zona leste de Manaus. Trata-se do maior bairro da re-

gião da cidade, destacando-se também por ser o se-
gundo mais populoso.

O Bairro possui várias escolas sendo destaque 
em relação a educação, tanto escolas de ensino infantil, 
ensino fundamental e ensino médio; tendo destaque 
pela ampla relação de alunos que estudam nessa área 
do município. Localiza-se no centro da Zona leste. Li-
mita-se com os bairros de: Novo Reino, Grande Vitória, 
Novo Aleixo, Tancredo Neves, Coroado e Zumbi dos 
Palmares. Sem precisar sair do Bairro, os moradores 
dispõem de diversos serviços públicos como agências 
bancárias, postos de correios, casas lotéricas, o Pronto 
Atendimento ao Consumidor (PAC), farmácia popular, 
Terminal de Integração 5, escolas, Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e o Hospital e Pronto Socorro João 
Lúcio. O Bairro está cada vez mais desenvolvido e vem 
recebendo investimentos públicos como a construção 
do viaduto da bola do São José.

Parabéns ao bairro de São José Operário, que 
comemora 32 anos no dia 19 de março, que também 
é o dia consagrado ao santo de nossa Igreja Católica 
que empresta o seu nome ao bairro, criado pelo então 
Prefeito de Manaus, José Fernandes, em 1980. Apesar 
de ter sido criado em junho, consagrou-se a data de 
hoje em homenagem ao Santo.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PC do B/Amazonas

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 220, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 90, de 2010 – Complementar; e do PLS nº 467, de 
2008 – Complementar, por versarem sobre a mesma 
matéria..

Sala das Sessões, março de 2012. – Senador 
José Pimentel.

REQUERIMENTO No 221, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado n. 147, de 2011, que pre-
vê a dedução da base de cálculo do imposto de renda 
da pessoa física das despesas com medicamentos, 
com o Projeto de Lei do Senado n. 12, de 2011, por 
versarem sobre matérias correlatas.
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Justificação

Os projetos tratam da dedução, da base de cálculo 
do imposto de renda das pessoas físicas, de despesas 
associadas à educação, medicamentos de uso contí-
nuo, nos casos que específica, e com aluguel de mo-
radia. Dessa forma, solicito que o PLS n. 147/2011seja 
apensado ao PLS n. 12/2011.

Sala das Sessões, –  Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e, incluídos em Ordem do Dia oportunamente, 
nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 222, DE 2012 

Requeiro nos termos do art. 215, III, “c”, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de votos de profundo pesar pelo falecimento de 
Manuela Wolter Tavares, ocorrido na tarde de hoje na 
cidade de Manaus, no estado do Amazonas.

Neta de Wilson Wolter Filho – pós-Doutor em ci-
ências, professor da universidade do Estado do Ama-
zonas (UEA) e pesquisador do Inpa, que tem presta-
do relevantes serviços ao Amazonas, tendo ocupado 
diversos cargos públicos na esfera federal, estadual e 
municipal – Manuela passou para a eternidade antes 
de completar cinco anos de idade, encerrando uma 
dolorosa luta pela vida. Essa criança marca nossas 
vidas por sua doçura e alegria. Figura conhecida e 
respeitada, com quem tenho o privilegio de conviver 
e trabalhar, seu avô será lembrado pela coragem, de-
terminação e extremado amor com que a amparou; 
exemplo de vida para todos.

Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nasci-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me 
dos trabalhos da Casa, nos dias 12 e 13 de abril de 

2012, para participar da XXIX Sessão Plenária do Parla-
mento do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Re-
gimento Interno, que estarei ausente do país nos dias 
12 a 14 de abril, do corrente ano.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 216, DE 2012

Da Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, sobre o Oficio “S” n° 49, 
de 2011, que encaminha ao Senado Federal, 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 20 da Lei n° 
7.827, de 27 de setembro de 1989, o Relató-
rio de Resultados e Impactos relativo ao ano 
de 2010, sobre as atividades desenvolvidas 
e os resultados obtidos com as aplicações 
dos recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste – FCO.

Relatora: Senadora Ana Rita
Relator: Ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

Vem à análise desta Comissão o Oficio “S” n° 49, 
de 2011 (Ofício n° 367, de 2011, na origem), do Minis-
tério da Integração Nacional – MI, que encaminhou a 
esta Comissão, nos termos do § 4° do art. 20 da Lei 
n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, com a redação 
dada pelo art. 19 da Lei Complementar n° 129, de 8 de 
janeiro de 2009, relatório sobre as atividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos com as aplicações dos 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO) no ano de 2010.

O relatório está acompanhado das demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2010, devidamente 
auditadas, do Parecer conjunto n° 19 –SFRUSUDECO, 
de 17 de junho de 2011, elaborado pelo Ministério da 
Integração Nacional, assim como da Resolução CON-
DEL/FCO n° 429, de 14 de julho de 2011, que apro-
vou o Relatório de Gestão do FCO apresentado pelo 
Banco do Brasil S.A.

A documentação foi distribuída às Comissões de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; e de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
autuada na forma do Oficio “S” n° 49, de 2011; e, desig-
nada como Ofício n° 38, de 2011 – CN, foi encaminha-
da à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
de Fiscalização do Congresso Nacional.
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II – Análise

O art. 20 da Lei n° 7.827, de 1989, estabelece que 
“os bancos administradores dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento apresentarão, semestralmente, 
ao Ministério da Integração Nacional e às respectivas 
superintendências regionais de desenvolvimento, re-
latório circunstanciado sobre as atividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos”.

O § 4° desse mesmo artigo, com a nova redação 
dada pela Lei Complementar n° 129, de 2009, determi-
na, por sua vez, que “o relatório de que trata o caput 
deste artigo, acompanhado das demonstrações contá-
beis, devidamente auditadas, será encaminhado pelo 
respectivo conselho deliberativo da superintendência 
do desenvolvimento, juntamente com sua apreciação, 
às comissões que tratam da questão das desigual-
dades inter regionais de desenvolvimento na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, para efeito de 
fiscalização e controle”.

Conforme documento anexo ao Ofício “S” sob 
exame, a KPMG Auditores Independentes examinou 
os balanços patrimoniais do FCO, levantados em 31 
de dezembro de 2010, e as respectivas demonstrações 
dos superávits, das mutações do patrimônio liquido e 
dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo 
naquela data, com a responsabilidade de opinar sobre 
essas demonstrações contábeis.

Do exame realizado, em conformidade com as 
normas de auditoria aplicáveis no Brasil, conclui-se no 
parecer que as demonstrações contábeis “apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, em 31 
de dezembro de 2010, o desempenho de suas opera-
ções e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis aos fundos constitucionais”.

Junto ao balanço, devidamente auditado, que 
chega a esta Comissão, cumprindo a exigência legal, 
também foi entregue relatório circunstanciado sobre as 
atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com 
a aplicação dos recursos do FCO, em conformidade 
com o §4° do art. 20 da Lei n° 7.827, de 1989.

Além desta Comissão, a Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização também está 
encarregada de analisar tanto o relatório como as 
demonstrações contábeis auditadas que são encami-
nhadas pelos respectivos conselhos deliberativos dos 

Fundos, conforme prescrito no § 5° do art. 20 da Lei 
n° 7.827, de 1989:

Art. 20.  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º O relatório de que trata o caput des-

te artigo, acompanhado das demonstrações 
contábeis, devidamente auditadas, será enca-
minhado pelo respectivo conselho deliberativo 
de desenvolvimento regional, juntamente com 
sua apreciação, a qual levará em consideração 
o disposto no § 4° deste artigo, à Comissão 
Mista permanente de que trata o § 1° do art. 
166 da Constituição Federal, para efeito de 
fiscalização e controle, devendo ser apreciado 
na forma e no prazo do seu regimento interno.

A sistemática acima descrita foi adotada pela Lei 
Complementar n° 125, de 2007, com vigência a partir 
de 3 de janeiro de 2007.

Conforme já assinalado, com a nova redação 
dada pela Lei Complementar n° 129, de 2009, ao § 
4° do art. 20 da Lei n° 7.827, de 1989, os relatórios 
circunstanciados sobre as atividades dos Fundos pas-
saram a ser encaminhados às Comissões temáticas 
das duas Casas do Congresso Nacional que tratam 
das questões relativas às desigualdades regionais. 
Assim, cabe a esta Comissão, e à sua congênere na 
Câmara dos Deputados, atestar se os Fundos Cons-
titucionais de Financiamento estão contribuindo para 
o fim para o qual foram criados pelos Constituintes de 
1988: a redução das diferenças de desenvolvimento 
entre as regiões do País.

A documentação em análise cumpre os disposi-
tivos legais supramencionados e, conforme relatado, 
a Presidência do Senado Federal já providenciou a 
distribuição da mesma à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Cabe, portanto, a 
esta Comissão, tomar conhecimento da matéria e, não 
havendo observações a fazer, encaminhá-la ao arquivo.

III – Voto

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do 
Oficio S n° 49, de 2011, do Ministério da Integração 
Nacional – MI, e pelo encaminhamento da matéria, 
com o presente parecer, ao arquivo.

Sala da Comissão, em 22 de março de 2012. – 
Senador Benedito de Lira, Presidente – Mozarildo Ca-
valcanti, Relator ad hoc – Ana Rita Rosário, Relatora.
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OF. N° 62/2011-COR

Brasília, 22 de março de 2012

Assunto: Deliberação da Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião da Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, realizada em 22 de março do cor-
rente, esta Comissão deliberou pelo conhecimento 
e encaminhamento ao arquivo, do Ofício S n° 49, de 
2011, que “Encaminha, nos termos dos §§ 4° e 5° do 
art. 20 da lei n° 7.827, de 27-9-1989, o Relatório de 
Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste _ FCO/ Exercício 2010”, de autoria do 
Ministério da Integração Nacional.

Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

ATO N° 2, DE 2009 – CMA

Dispõe sobre o tratamento a ser dado 
aos avisos oriundos do Tribunal de Contas 
da União, da Controladoria- Geral da União 
e de outros órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública no âmbito da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do consumidor e 
Fiscalização e Controle do Senado Federal

Art. 1° Os avisos oriundos do Tribunal de Con-
tas da União, da Controladoria-Geral da União e de 
outros órgãos e entidades da Administração Pública 
submeter-se-ão às seguintes regras de tramitação e 
apreciação no âmbito da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
do Senado Federal:

I – serão submetidos à análise preliminar pelo Presi-
dente da Comissão, que exporá à Comissão a 
síntese do conteúdo de cada Aviso, através de 
quadro informativo preparado segundo o modelo 
do Anexo a este Ato;

II – o Presidente da Comissão fará a leitura da análise 
preliminar no início da primeira sessão delibera-
tiva posterior à sua conclusão, fazendo distribuir 
o quadro informativo a todos os integrantes da 
Comissão;

III – o quadro contendo a análise preliminar constará 
da “pauta cheia” da Sessão em que for lida e da 
Sessão seguinte, bem como será publicado em 
anexo às Atas respectivas, ficando à disposição, 
pelo mesmo prazo, na Secretaria, para exame 
por qualquer Senador, que também poderá pe-
dir vistas do processo, pelo prazo de 7 (sete) 
dias corridos;

Art. 2o A análise preliminar de que trata o inciso 
II do art. 1o conterá a apreciação do Presidente so-
bre os atos e fatos narrados pelo Aviso examinado, 
enquadrando-o necessariamente em alguma das se-
guintes categorias:

I – o Aviso relata irregularidades, falhas ou riscos de 
caráter amplo da Administração Pública, que re-
comendam o exame detalhado para fins de aper-
feiçoamento da legislação ou a avaliação sobre a 
conveniência de destinar recursos orçamentários 
a programas, ações ou beneficiários específicos;

II – o Aviso contém recomendações ou proposições 
do órgão de controle para o Congresso Nacional, 
com objetivo de aperfeiçoar a legislação vigente;

III – o Aviso contém recomendações ou proposições 
normativas destinadas a órgão da Administração 
Pública com o objetivo de aperfeiçoar as nor-
mas, os processos de trabalho ou a formulação, 
a execução ou a avaliação de políticas públicas;

IV – o Aviso contém os relatórios de atividades dos pró-
prios órgãos de controle ou relatórios específicos 
previstos na Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

V – o Aviso relata irregularidades ou falhas pontuais, 
de alcance limitado ao caso concreto nele des-
crito e sem repercussão sobre a Administração 
Pública, tendo os órgãos de controle responsá-
veis pelo Aviso adotado todas as providências 
necessárias para o seu tratamento;

VI – o Aviso limita-se a informar sobre ocorrências 
meramente processuais relativas a Avisos an-
teriormente recebidos pela CMA, sem qualquer 
inovação quanto ao conteúdo ou à apreciação 
dos atos e fatos tratados pelos Avisos originais;

VII – o conteúdo do Aviso não corresponde a nenhu-
ma das hipóteses anteriores.
§ 1o Caso a análise preliminar proponha o enqua-

dramento nos incisos I, II, ou III, concluirá obrigatoria-
mente pela proposta de nomeação de relator.

§ 2o A critério do Presidente da Comissão, poderá 
ser nomeado relator para qualquer matéria classificada 
nos demais incisos.

Art. 3o A Secretaria da Comissão adotará os se-
guintes procedimentos:

I – arquivará os quadros informativos de que trata 
o inciso I do art. 1°, agrupando-os por data da 
sessão de leitura.

II – juntará aos quadros arquivados os pareceres e 
outras proposições de mérito dos respectivos 
relatores, sempre que estes sejam aprovados 
pela Comissão;
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III – encaminhará mensalmente ao Presidente da Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional cópia dos re-
latórios que concluírem pela respectiva remessa, 
para fins de subsídio à apreciação dos projetos 
de leis de natureza orçamentária.

IV – havendo mais de um Senador interessado em 
ter vistas, serão abertas vistas conjuntas aos 
interessados, por prazo de 14 (quatorze) dias 
corridos, remetendo-se o processo ao gabine-
te do Senador que primeiramente pediu vistas;

V – será nomeado relator ao final do período de vistas, 
caso a análise preliminar tenha propugnado por 
essa nomeação ou, em qualquer hipótese, se 
houver requerimento de Senador pela relatoria, 
que poderá ser feito em até 7 (dias) contados do 
término do período de vistas;

VI – havendo proposição pelo arquivamento na análise 
preliminar e não tendo sido apresentado reque-
rimento pela relatoria, o aviso e os documentos 
que o acompanham serão remetidos para o ar-
quivo, com alusão ao presente Ato.

§ 1º A relatoria do aviso será atribuída a Senador 
segundo os seguintes critérios:

I – caso apenas um Senador apresente o requerimento 

previsto no inciso V do caput deste artigo, caberá 

a ele a relatoria do aviso;

II – na hipótese de mais de um Senador apresentar o 

requerimento previsto no inciso V do caput deste 

artigo, o sorteio da relatoria será feito entre os 

requerentes;

III – em caso de ser proposta a nomeação de um 

relator na análise preliminar, sem que nenhum 

Senador tenha apresentado requerimento pela 

relatoria, serão seguidas as regras regimentais 

de escolha.

Art. 4º O Submetem-se ao presente Ato os pro-

cessos em andamento, inclusive aqueles em que os 

relatores entenderem ser desnecessária a discussão 

sobre a matéria e o aprofundamento do exame.

Art. 5° Este Ato entra em vigor a partir da publi-

cação da Ata da sessão de aprovação.

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2009. – 

Senador Renato Casagrande.
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PARECERES N° 217 E 218, DE 2012

Sobre o Aviso n° 58, de 2009 (n° 
1.344/2009, na origem), do Tribunal de Con-
tas da União, que encaminha cópia do Acór-
dão n° 2.375, de 2009, do Plenário do TCU 
bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam.

PARECER Nº 217, DE 2012  
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAS

Relator: Senador Paulo Bauer
Relatora Ad hoc: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Submete-se ao conhecimento desta Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) o Aviso n° 58, de 2009 
(n° 1.344/2009, na origem), do Vice-Presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício da 
Presidência, Ministro Benjamin Zymler, encaminhan-
do cópia do Acórdão n° 2.375, de 2009, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam. 
Os referidos documentos tratam do levantamento de 
auditoria de natureza operacional realizada pelo TCU 
para identificação de eventos de risco do Programa da 
Sustentabilidade dos Espaços Sub regionais – Prome-
so (TC 010.604/2009-0).

O levantamento realizado visou a orientar a se-
leção de áreas ou temas que possam ser objeto de 
ações de controle pelo TCU.

Conforme consta no Relatório, o Promeso, inte-
grante do Plano Plurianual 2008-2011, é coordenado 
pelo Ministério da Integração Nacional e executado por 
seus órgãos vinculados, como Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
– CODEVASF, Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – DNOCS, Superintendência de Desenvol-
vimento da Amazônia – SUDAM e Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, além do 
próprio Ministério.

As principais justificativas para o TCU realizar a 
fiscalização do Promeso foram o expressivo volume de 
recursos com os quais o programa conta, da ordem de 
R$ 1,8 bilhão para o período 2008-2011, sua relevância 
no contexto da redução das desigualdades regionais 
e sociais, e a inexistência de trabalhos de auditoria 
realizados pelo Tribunal sobre o tema.

II – Análise

Avisos do Tribunal de Contas da União encami-
nhados ao Congresso Nacional, ou às suas comissões, 
constituem procedimento usual daquela Corte que visa, 
formalmente, a informar-lhes sobre as ações levadas 
a efeito com a execução de suas funções precípuas 

ou especificamente demandadas. Nesse sentido, aos 
membros do Congresso Nacional, ou de suas comis-
sões, cabe, fundamentalmente, tomar conhecimento 
de seu teor.

O Tribunal de Contas, exercendo sua competên-
cia constitucional de auxiliar o Congresso Nacional 
no exercício do controle externo, informa a esta Casa 
Legislativa, por meio do Aviso em exame, sobre fra-
gilidades verificadas no referido programa Promeso.

Segundo o Relatório que fundamenta o Aviso, 
foram verificadas três fragilidades em aspectos essen-
ciais do programa, objeto de recomendações do TCU.

A primeira delas diz respeito à possível falta de 
sustentabilidade do programa, já que a maior parte 
dos seus recursos, cerca

de 90%, é alocada ao programa por meio de 
emendas parlamentares, dificultando o planejamento 
das ações de desenvolvimento regional.

Em função da alta participação de emendas par-
lamentares no programa, o Ministério da Integração 
Nacional e a Codevasf procuram orientar os autores 
das emendas sobre as prioridades do desenvolvimento 
regional nos seus estados de origem. O TCU entende 
que essa orientação pode ser aprimorada. Para isso, 
recomenda à Secretaria de Programas Regionais do 
Ministério da Integração Nacional que institua banco 
com projetos de apoio a arranjos produtivos locais e os 
apresente aos Parlamentares, quando da análise do 
Projeto de Lei Orçamentária pelo Congresso Nacional.

Uma segunda fragilidade constatada pelo TCU 
foi a falta de recursos humanos na Secretaria de Pro-
gramas Regionais, do Ministério da Integração, para 
planejar, executar e acompanhar as ações desen-
volvidas pelo Promeso. Essa deficiência, de acordo 
com o Relatório, limita o alcance de resultados mais 
satisfatórios, já que há praticamente um servidor res-
ponsável para cada mesorregião, território que abriga 
vários municípios.

Diante disso, o Tribunal recomendou ao Ministério 
que dote a Secretaria de Programas Regionais com o 
quantitativo adequado de servidores para a execução 
das tarefas inerentes ao Promeso.

A terceira fragilidade apontada no Relatório foi a 
falta de instrumentos para a avaliação dos resultados 
do Promeso. Segundo a última avaliação disponível 
no Sistema de Informações Gerenciais e de Plane-
jamento (SIGPLAN}, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, todos os indicadores propostos 
encontravam-se sem qualquer mensuração, apenas 
com a menção de que está em estudo um novo indi-
cador para avaliar o impacto do Promeso.

O TCU considera que essa ausência de avaliação 
do programa pelo próprio Ministério dificulta a gestão 
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e o planejamento das suas ações. Desse modo, reco-
menda-se ao Ministério da Integração Nacional que 
institua indicadores de desempenho para mensurar 
os resultados obtidos e subsidiar a realização de ava-
liações no Promeso.

Portanto, pelo Aviso no 58, de 2009, o Tribunal 
de Contas da União informa a esta Comissão sobre 
as fragilidades identificadas na execução do progra-
ma Promeso e sobre as recomendações enviadas ao 
Ministério da Integração Nacional e a seus órgãos 
subordinados, diretamente vinculados à execução do 
programa, com vistas ao seu aperfeiçoamento.

Informa, ainda, que, relativamente à indicação 
de áreas para realização de auditorias pelo Tribunal, a 
proposta de sua fiscalização deverá ser formulada por 
procedimento específico, já que não pode ocorrer, por 
vedação imposta por resolução do próprio Tribunal, no 
âmbito de processo já existente.

Para tanto, enfatiza que os elementos que per-
mitem a formulação de propostas de fiscalização já 
foram encaminhadas à competente secretaria do TCU, 
à qual cabe encaminhar as propostas de fiscalização 
e as informações sobre a disponibilidade de recursos 
humanos para a sua efetivação.

Dessa forma, relativamente ao Aviso em exame, 
a esta Comissão cabe, nos termos regimentais, tão so-
mente tomar conhecimento das informações prestadas 
pelo TCU e deliberar pelo seu arquivamento. Eventu-
almente, quando assim entender necessário, cabe 
deliberar sobre aspectos atinentes aos procedimentos 
adotados e aos resultados apurados no processo de 
fiscalização e controle.

III – Voto

Diversos órgãos e entidades encaminham, por 
determinação legal ou por iniciativa própria, relatórios 
de atividade ao Congresso Nacional. Tendo em vista o 
princípio da separação dos Poderes, determinado pelo 
art. 2o da Carta Magna, não há, entretanto, nenhuma 

providência específica a ser tomada com relação a do-
cumentos dessa natureza, cujo encaminhamento deve 
ser entendido como uma deferência ao Senado Federal.

Por outro lado, se detectada alguma irregulari-
dade nos órgãos e entidades públicos, por qualquer 
meio, o Senado Federal pode atuar, dentro de suas 
prerrogativas constitucionais, por exemplo, requerendo 
informações, convocando ministro de Estado, solicitan-
do auditorias ao Tribunal de Contas da União, criando 
comissões parlamentares de inquérito e, obviamente, 
alterando a legislação naquilo que for necessário.

Mas, tais providências, caso venham a ser to-
madas, devem necessariamente ocorrer após a to-
mada de conhecimento e o arquivamento do relatório 
e não durante sua apreciarão. Pois não existe, à luz 
do Regimento Interno do Senado Federal, providência 
específica a ser feita com relação aos relatórios en-
caminhados pelo Tribunal de Contas da União, além 
do que já é feito, ou seja, tomar conhecimento do re-
latório e arquivá-lo.

Em síntese, o TCU submete ao conhecimento 
desta Comissão o resultado de auditoria de natureza 
operacional realizada para identificar eventuais ocor-
rências de riscos constantes no Promeso. O TCU, nos 
termos do Aviso no 58, de 2009, não identificou irre-
gularidades tais como malversação ou desvios de re-
cursos públicos. Mesmo se as tivesse identificado, não 
caberia outra alternativa a esta Comissão, por força 
regimental, além de tomar conhecimento do Acórdão 
e determinar seu arquivamento.

Assim, diante desses fatos e à luz do exposto, 
uma vez que esta Comissão tornou conhecimento do 
Acórdão no 2.375, de 7 de outubro de 2009, do Tribu-
nal de Contas da União, votamos pelo arquivamento 
do Aviso no 58, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2011. 
– Senador Jayme Campos, Presidente. – Senador 
Paulo Bauer, Relator.
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PARECER N° 218, DE 2012 
DA COMISSÃO DE  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Submete-se ao conhecimento desta Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) o Aviso 
n° 58, de 2009 (n° 1.344/2009, na origem), do então 
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 
no exercício da Presidência, Ministro Benjamin Zymler, 
encaminhando cópia do Acórdão n° 2.375, de 2009, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fun-
damentam, referente ao levantamento de auditoria de 
natureza operacional para identificação de eventos de 
risco do Programa da Sustentabilidade dos Espaços 
Sub-regionais – Promeso (TC 010.604/2009-0).

O Tribunal teve como objetivo identificar eventos 
de risco no Programa de Promoção da Sustentabilida-
de de Espaços Sub-regionais – Promeso para orientar 
a seleção de áreas ou temas que possam ser objeto 
de ações de controle pelo TCU. Segundo o Relatório 
que fundamenta o Aviso sob análise, o Promeso, inte-
grante do Plano Plurianual 2008-2011, é coordenado 
pelo Ministério da Integração Nacional e executado por 
seus órgãos vinculados, como Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
– Codevasf, Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – Dnocs, Superintendência de Desenvol-
vimento da Amazônia – Sudam e Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, além do 
próprio Ministério.

As principais justificativas para o TCU realizar a 
fiscalização sobre o Promeso foram o expressivo vo-
lume de recursos com os quais o programa conta, da 
ordem de R$1,8 bilhão para o período 2008-2011, sua 
relevância no contexto da redução das desigualdades 
regionais e sociais, e a inexistência de trabalhos de 
auditoria realizados pelo Tribunal sobre o tema.

A matéria também foi encaminhada à Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), que, em reunião realizada 
em 14 de dezembro de 2011, aprovou Relatório que 
passou a constituir Parecer da CAS pelo arquivamento 
do Aviso n° 58, de 2009.

II – Análise

O Tribunal de Contas da União, exercendo sua 
competência constitucional de auxiliar o Congresso 
Nacional no exercício do controle externo, adotou o 
procedimento de manter a Casa Legislativa informa-
da dos desdobramentos da deliberação ensejadora do 
Aviso n° 58, de 2009.

Segundo o Relatório que fundamenta o Aviso 
n° 58, de 2009, foram verificadas três fragilidades em 
aspectos essenciais do Programa de Promoção da 
Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais – Promeso. 
A primeira delas diz respeito à possível falta de sus-
tentabilidade do Programa, já que a maior parte dos 
seus recursos, cerca de 90%, é alocada ao Promeso 
por meio de emendas parlamentares, dificultando so-
bremaneira o planejamento das ações de desenvolvi-
mento regional.

Em função da alta participação de emendas par-
lamentares no programa, o Ministério da Integração 
Nacional e a Codevasf procuram orientar os autores 
das emendas sobre as prioridades do desenvolvimento 
regional nos seus estados de origem. O TCU entende 
que essa orientação pode ser aprimorada. Para isso, 
recomenda à Secretaria de Programas Regionais do 
Ministério da Integração Nacional que institua banco 
com projetos de apoio a arranjos produtivos e os apre-
sente aos Parlamentares quando da análise do Projeto 
de Lei Orçamentária pelo Congresso Nacional.

Uma segunda fragilidade constatada pelo TCU foi 
a falta de recursos humanos na Secretaria de Progra-
mas Regionais, do Ministério da Integração Nacional, 
para planejar, executar e acompanhar as ações de-
senvolvidas pelo Promeso. Essa deficiência, de acordo 
com o Relatório, limita o alcance dos resultados, já que 
há praticamente um servidor responsável para cada 
mesorregião, território que abriga vários municípios de 
pelo menos dois estados da Federação.

Diante disso, o Tribunal recomendou ao Ministério 
que dote a Secretaria de Programas Regionais com o 
quantitativo adequado de servidores para a execução 
das tarefas inerentes ao Promeso.

A terceira fragilidade apontada no Relatório foi a 
falta de instrumentos para a avaliação dos resultados 
do Promeso. Segundo a última avaliação disponível no 
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento 
(Sigplan), do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, todos os indicadores propostos encontravam-
-se sem qualquer mensuração, apenas com a menção 
de que está em estudo um novo indicador para avaliar 
o impacto do Promeso.

O TCU considera que essa ausência de avaliação 
do Programa pelo próprio Ministério dificulta a gestão 
e o planejamento das suas ações. Desse modo, reco-
menda-se ao Ministério da Integração Nacional que 
institua indicadores de desempenho para mensurar 
os resultados obtidos e subsidiar a realização de ava-
liações no Promeso.

Ressalte-se que o TCU não identificou irregu-
laridades no uso dos recursos públicos alocados ao 
Promeso, nos termos do Aviso n° 58, de 2009.
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Dada a importância do Promeso, programa re-
levante para o desenvolvimento de vastas áreas do 
Brasil, e das informações prestadas nos documentos 
que acompanham o Aviso n° 58, de 2009, creio que é 
tarefa dos Parlamentares, além de tomar conhecimento 
do que foi exposto no Relatório, empreender esforços 
para que as fragilidades ali apontadas sejam sanadas 
e para que o Promeso seja aprimorado.

Devemos atuar dentro de nossas prerrogativas 
constitucionais para aprimorar não somente o Promeso, 
mas também outras políticas públicas. Podemos con-
tribuir para esse aprimoramento com diversas ações, 
como, por exemplo, requisição de informações, con-
vocação de Ministros de Estado, realização de audi-
ências públicas, criação de comissões parlamentares 
de inquérito e, por fim, o que é nossa função precípua, 
alteração da legislação para tornar as políticas públi-
cas mais eficientes.

Esses esforços, no entanto, devem ser feitos ao 
longo dos mandatos dos Parlamentares, ou seja, mes-
mo após a tomada de conhecimento e arquivamento 
do Aviso que ora apreciamos. Faço essa observação 
porque não há no Regimento Interno do Senado Fe-
deral providência específica a ser tomada em relação 
aos avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da 
União. Cabe-nos, durante a apreciação da matéria, 
dela tomar conhecimento e encaminhá-la ao arquivo.

III – Voto

À luz do exposto, uma vez que esta Comissão 
tomou conhecimento do Acórdão n° 2.375, de 2009, 
do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, con-
cluo pelo arquivamento do Aviso n° 58, de 2009 (n° 
1.344/2009, na origem), do TCU.

Salada Comissão, 22 de março de 2012. Sena-
dor Benedito de Lira, Presidente. – Senadora Ana 
Amélia, Relatora.
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OF. Nº 61/2012-CDR

Brasília, 22 de março de 2012

Assunto: Deliberação da Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

5ª Reunião da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo, realizada em 22 de março do corrente, 
esta Comissão deliberou pelo encaminhamento ao ar-
quivo, do Aviso nº 58, de 2009, que “Encaminha cópia 
do Acórdão nº 2.375, de 2009, bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente 
ao levantamento de auditoria de natureza operacional 
para identificação de eventos de risco no Programa de 
Promoção da Sustentabilidade de Espaços sub-regio-
nais – Promeso (TC 010.604/2009-0)”, de autoria do 
Tribunal de Contas da União.

Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 216, de 2012, da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que 
conclui pelo arquivamento do Ofício nº S/49, de 2011.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
217 e 218, de 2012, das Comissões de Assuntos So-
ciais; e de Desenvolvimento Regional e Turismo, que 
concluem pelo arquivamento do Aviso nº 58, de 2009.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha as matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
219, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Consulta nº 1, de 2012, referen-
te ao Requerimento nº 4, de 2011 – CE, que trata da 
tramitação de matérias que versam sobre instituição 
de datas comemorativas.

São os seguintes o Parecer e a Consulta:

PARECER N° 219, DE 2012

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento n° 4, de 
2011, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte que requer, nos termos do art. 101, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, manifestação a respeito da tramita-

ção dos projetos de lei que instituem datas 
comemorativas, em face da Lei n° 12.345, 
de 9 de dezembro de 2010.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem à deliberação desta Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) o Requerimento n° 
4, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte (CE) que requer, nos termos do art. 101, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o 
encaminhamento dos projetos de lei abaixo elencados 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
manifestação desse Colegiado a respeito da tramitação 
das matérias que versam sobre instituição de datas co-
memorativas, uma vez que a Lei n° 12.345, publicada 
em 9 de dezembro de 2010, determina providências 
a serem adotadas antes da deliberação das referidas 
proposições.

Em anexo foram encaminhados diversos proje-
tos de lei que propõem a instituição de datas come-
morativas.

II – Análise

A instituição de datas comemorativas no Bra-
sil, com vigência em todo o território nacional, nunca 
obedeceu a um conjunto predeterminado de critérios 
que balizassem sua real importância para a socieda-
de brasileira.

Preocupado com essa circunstância, o legisla-
dor ordinário aprovou e o Sr. Presidente da República 
sancionou o Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 2009 
(Projeto de Lei n° 6.244, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), que deu ensejo à publicação da Lei n° 
12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critério 
para instituição de datas comemorativas.

O art. 1° da mencionada Lei estabelece o critério 
cardeal para a instituição de datas comemorativas que 
vigorem no território nacional, qual seja, a alta signi-
ficação para os diferentes segmentos profissionais, 
políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem 
a sociedade brasileira.

Trata-se da dimensão material da norma sob 
análise que impõe a caracterização da importância da 
data não para certos segmentos da sociedade, mas, 
sim, para o seu conjunto.

Não basta que a data seja de relevo para um 
específico segmento profissional, étnico, religioso, ou 
político; a sociedade, como um todo, deve sentir-se 
homenageada com a instituição de uma determinada 
data comemorativa que reflita seu esforço, seus an-
seios, suas realizações e seus desejos.



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 08395 

Andou bem o legislador ordinário ao assinalar o 
caráter transcendente do critério.

O art. 2°, por seu turno, fixa os requisitos proce-
dimentais de como a definição do critério de alta sig-
nificação será alcançado.

Privilegia o legislador ordinário o método partici-
pativo ao prever a realização de consultas e audiências 
públicas, devidamente documentadas, com organiza-
ções e associações legalmente reconhecidas e vincu-
ladas aos segmentos interessados.

Somente com a adoção desses instrumentos que 
viabilizam a participação popular, dir-se-á contemplado, 
ao final, com um mínimo grau de consenso, o critério 
da alta significação para a sociedade brasileira de uma 
determinada data comemorativa.

A preocupação central dessa formulação é legiti-
mar as proposições e impedir as sugestões individuais 
sem um mínimo de respaldo social.

O art. 3º, por seu turno, homenageia o princípio 
da transparência e o da responsabilização do agente 
público ao prever que a abertura e os resultados das 
consultas e audiências públicas serão objeto de am-
pla divulgação, admitida a participação dos veículos 
de comunicação social privados.

Por fim, o art. 4° estabelece condição de proce-
dibilidade para a apresentação de projeto de lei para 
a instituição de data comemorativa, na medida em que 
somente será aceito se acompanhado da comprovação 
da realização de consultas e/ou audiências públicas a 
amplos setores da população.

Vale dizer, não será admitido projeto de lei apre-
sentado isoladamente, desacompanhado dos com-
provantes dos instrumentos de consulta à população, 
previstos na Lei em comento.

Com a publicação desta Lei, no último mês de 
2010, surgem questões jurídicas de relevo que confor-
mam a essência da consulta formulada pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte.

Pode ser aprovada, sancionada e publicada Lei 
que institua data comemorativa, originada de projeto 
de lei, sem que tenha sido percorrido o iter estabele-
cido na Lei n° 12.345, de 2010?

Seria tal norma compatível com o texto constitu-
cional e com o ordenamento jurídico nacional?

Admitida a publicação de lei com esse contorno 
estaria revogada, ainda que parcialmente, a Lei n° 
12.345, de 2010?

Após a publicação da Lei n° 12.345, de 2010, 
pode ser instituída data comemorativa por decreto 
presidencial?

Passo, em seguida, a enfrentar as questões for-
muladas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 
215, § 2°, a exigência de lei que disporá sobre a fixa-
ção de datas comemorativas de alta significação para 
os diferentes segmentos étnicos nacionais.

Ainda que o texto constitucional expressamente 
não o determine, a integração legislativa para a fixação 
de quaisquer datas comemorativas, e não somente as 
de alta significação para os diferentes segmentos ét-
nicos nacionais, é uma necessidade.

Não seria razoável supor que na fixação de data 
comemorativa de alta significação para a saúde dos 
brasileiros, por exemplo, seja desnecessária a lei em 
sentido formal e material e que, na fixação de data re-
levante em homenagem aos índios brasileiros, essa 
lei seja exigida.

Avilta ao princípio isonômico e à razoabilidade 
do processo legislativo tal conclusão.

Lógico é, pois, concluir que a exigência de Lei 
contida no § 2° do art. 215 da Constituição Federal re-
ferente à disciplina das datas comemorativas de caráter 
étnico, aplique-se, também, àquelas outras de caráter 
político, religioso, cultural e profissional.

Essa foi a interpretação aplicada quando da apre-
sentação, debate e aprovação no Congresso Nacional 
do projeto de lei que resultou, com a sanção presiden-
cial, na Lei n° 12.345, de 2010.

Há outro corte hermenêutico no debate a ser 
enfrentado.

É absolutamente razoável interpretar que a lei exi-
gida para integração do contido no texto constitucional 
é aquela que fixa critérios, requisitos, procedimentos 
e condições para a fixação das datas comemorativas, 
como de resto fez a Lei n° 12.345, de 2010.

Trata-se de norma geral, que fixa balizas ao pro-
cesso legislativo específico referente à fixação de datas 
comemorativas relevantes para a sociedade brasileira.

Também é possível interpretar o texto constitu-
cional no sentido de que as leis referidas fossem as 
leis pontuais que criassem, cada qual, uma data come-
morativa específica, procedimento usual no Congresso 
Nacional até a publicação da multicitada Lei de 2010.

O Congresso Nacional tem historicamente apro-
vado inúmeros projetos de lei que são sancionados 
pelo Presidente da República e que instituem as datas 
comemorativas.

Inúmeros fatores justificaram a adoção dessas leis 
para disciplinar a instituição de datas comemorativas.

A legítima pressão exercida por determinados 
segmentos profissionais, religiosos, artísticos, culturais, 
étnicos, esportivos, políticos sobre os parlamentares 
e a intenção de contribuir para o reconhecimento e 
valorização de pessoas, eventos, fatos históricos, en-
fim, tudo isso resultou em intensa produção legislativa.
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Identificando nesse contexto uma potencialidade 
de “crise” que poderia impactar negativamente a efe-
tividade do Parlamento, por direcionamento de parte 
significativa dos recursos disponíveis para a elaboração 
legislativa com vistas a instituir datas comemorativas, 
o Congresso Nacional deflagrou o debate sobre a ne-
cessidade de serem estabelecidos critérios mínimos 
para a aprovação de datas comemorativas.

Foi exatamente para instituir um mínimo de ra-
cionalidade no processo legislativo e tendo em vista a 
profusão de normas geradas instituindo datas come-
morativas, que o Congresso Nacional aprovou o Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 13, de 2009 (Projeto de Lei 
n° 6.244, de 2005, na Câmara dos Deputados), pos-
teriormente transformado na Lei n° 12.345, de 2010.

Essa Lei tem a função, como visto, de instituir 
normas gerais balizadoras da aprovação dos projetos 
de lei específicos que instituam datas comemorativas.

Apenas com o intuito de expungir quaisquer dú-
vidas lançadas sobre o entendimento ora fixado, trato 
do argumento que considera inconstitucional a inter-
pretação ampliativa do § 2° do art. 215 da Constitui-
ção Federal, para entender identicamente exigida lei 
para fixar datas comemorativas de alta significação 
para segmentos profissionais, políticos, religiosos e 
culturais da sociedade brasileira, matéria, de resto, 
já enfrentada no processo legislativo que resultou na 
publicação da Lei n° 12.345, de 2010.

Isso porque, numa interpretação estreitíssima 
e literal do texto constitucional, não haveria menção 
expressa a esses segmentos no texto constitucional a 
justificar um condicionamento ao processo legislativo, 
tal qual o realizado pela Lei n° 12.345, de 2010.

A par de todos os argumentos já expendidos an-
teriormente, agrego mais um.

A Lei n° 12.345, de 2010, como todas as nor-
mas aprovadas pelo Congresso Nacional e sancio-
nadas pelo Presidente da República que observaram 
o devido processo legislativo, goza de presunção de 
constitucionalidade, e, portanto, há de ser considera-
da constitucional.

Vigentes, válidas e eficazes suas normas, que 
veiculam critérios, requisitos de procedibilidade e pro-
cedimentos específicos, até que o Supremo Tribunal 
Federal eventualmente decida o contrário.

Em sendo constitucional, o diploma normativo 
deve, a partir de sua publicação, balizar a apresentação 
dos projetos de lei que instituam datas comemorativas.

Somente após a eventual e improvável declara-
ção de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal 
Federal, em sede de controle concentrado de consti-
tucionalidade, não mais seria exigido o adimplemento 
de seus critérios e procedimentos na análise dos pro-

jetos de lei que tencionem instituir datas comemora-
tivas nacionais.

Contudo, o que se imaginava solucionado de-
monstra-se, agora, novamente pendente. E se os cri-
térios e ritos fixados não forem cumpridos no processo 
legislativo?

Poder-se-ia argumentar que a Lei n° 12.345, de 
2010, é lei ordinária. Pelas regras clássicas de herme-
nêutica jurídica, norma da mesma estatura e posterior 
que trate da mesma matéria tem o condão de revogar 
total ou parcialmente a norma anterior.

Assim, nessa linha de raciocínio, qualquer pro-
jeto de lei, ainda que tenha solenemente ignorado as 
balizas da multireferida Lei, e que tenha sido aprovado 
pelo Congresso Nacional, sancionado e publicado, teria, 
como lei, revogado, naquela homenagem específica, 
os critérios e requisitos legais anteriores.

Não parece razoável tal interpretação.
Primeiramente porque uma lei que fixe uma data 

comemorativa específica não possui a amplitude mate-
rial da Lei n° 12.345, de 2010, norma essa que, como 
visto, veicula critérios, condições, procedimentos e 
requisitos gerais a serem observados por todas as 
leis específicas.

Nesse sentido, não há falar em revogação por lei 
ordinária específica posterior.

Em segundo lugar, admitir a interpretação que 
permita a revogação por lei específica posterior seria 
transformar em letra morta a Lei n° 12.345, de 2010, 
recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, cuja 
principal ratio é assegurar a existência de um proces-
so legislativo hígido e racional.

Não é crível que os Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, que se autolimitaram em obediência ao texto 
constitucional, em prol da racionalidade do processo 
legislativo e da razoabilidade administrativa, atentem 
contra as regras por eles próprios instituídas.

Para que seja admitido e para que tramite nor-
malmente no Senado Federal, o projeto de lei deve vir 
acompanhado de comprovação idônea da realização 
de consultas e/ou audiências públicas a amplos seto-
res da população, conforme estabelecido nos arts. 2° 
e 4° da Lei n° 12.345, de 2010.

Assim, projeto de lei de Senador ou Senadora 
que proponha a instituição de data comemorativa, sem 
que tenha demonstrado o adimplemento dos requisi-
tos postos na Lei n° 12.345, de 2010, não deverá ser 
sequer admitido a tramitar. Admitida, por hipótese, a 
tramitação, o projeto de lei deverá ser rejeitado.

As normas da Lei n° 12.345, de 2010, referem-
-se ao devido processo legislativo. Para sua aplicação, 
contudo, é necessário verificar que ela carreia normas 
de naturezas distintas. Em seu artigo 1°, a Lei define 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 08397 

o critério norteador da instituição das datas comemo-
rativas (a alta significação para os diferentes segmen-
tos), de índole material. Os demais dispositivos, porém, 
veiculam regras de caráter tipicamente processual (a 
realização de consultas e audiências públicas, inclu-
sive como requisito à apresentação de projeto de lei).

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro (Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, 
antiga Lei de Introdução ao Código Civil), dispõe, em 
seu art. 6°, que a Lei em vigor terá efeito imediato e 
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito ad-
quirido e a coisa julgada. Esclarece o § 1° do disposi-
tivo que reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Portanto, desde a publicação da Lei n° 12.345, de 
2010, o Congresso Nacional, por meio de suas Casas 
e órgãos fracionários, deve considerar, em suas delibe-
rações, o critério de alta significação para os diferentes 
segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais 
e étnicos que compõem a sociedade brasileira quando 
da instituição de datas comemorativas.

Dessa forma, os projetos de lei que olvidem o 
disposto no art. 1° da Lei n° 12.345, de 2010, ainda 
pendentes de deliberação da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, comissão permanente que tem a 
competência regimental para tratar da matéria, ex vi 
do art. 102, inciso II, do RISF, poderão ser rejeitados 
por injuridicidade.

Quanto ao aspecto processual, é preciso reco-
nhecer que até a publicação da Lei n° 12.345, de 2010, 
não havia exigência legal de realização de audiência 
pública prévia (arts. 2° e 4°) para apresentação de pro-
jeto de lei. Por isso, os projetos em tramitação até essa 
data devem ser reputados válidos, uma vez que sua 
apresentação consolidou-se como ato jurídico perfeito, 
consumado na forma da lei então vigente.

Nesse último caso, caberá à Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte o juízo sobre o atendimento 
do art. 1° da Lei n° 12.345, de 2010. Para formar sua 
convicção, nada obsta que a Comissão decida pela 
realização das consultas e audiências públicas de que 
tratam os arts. 2° e 3° da Lei, ainda mais porque tal 
procedimento também encontra previsão no art. 93 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Pelo raciocínio antes desenvolvido, caso sejam 
instituídas datas comemorativas por decreto presi-
dencial, entendo que o Congresso Nacional deverá 
propor decreto legislativo que suste o ato normativo, 
já que invasivo de matéria reservada à lei em senti-
do formal e material, a contar da publicação da Lei n° 
12.345, de 2010.

Em conclusão, sintetizando os argumentos ali-
nhavados anteriormente, e respondendo objetivamente 
aos quesitos formulados neste parecer, conclui-se que:

a) a Lei n° 12.345, de 2010, é constitucional e 
seus critérios e procedimentos devem balizar a apro-
vação dos projetos de lei específicos que instituam 
datas comemorativas;

b) a partir da data da publicação da Lei n° 12.345, 
de 2010, deve ser rejeitado o projeto de lei que institua 
data comemorativa sem que tenha atendido o critério 
norteador e percorrido o iter estabelecido nessa Lei, por 
incompatibilidade com o ordenamento jurídico nacional;

c) não há falar em revogação da Lei n° 12.345, 
de 2010, no caso improvável de aprovação pelo Con-
gresso Nacional e sanção pelo Presidente da Repúbli-
ca de lei que institua data comemorativa específica ao 
arrepio das balizas estabelecidas naquela Lei, já que 
os âmbitos de abrangência das normas são distintos;

d) não é possível, após a publicação da Lei n° 
12.345, de 2010, a instituição de data comemorativa 
por decreto presidencial.

III – Voto

Pelo exposto, em atenção à consulta formulada 
por intermédio do Requerimento n° 4, de 2011, da Co-
missão de Educação Cultura e Esporte (CE), voto no 
sentido de que seja conferido o seguinte tratamento 
aos projetos de lei que instituam datas comemorativas 
e que estejam tramitando no Senado Federal:

a) os projetos de lei apresentados antes ou de-
pois da publicação da Lei n° 12.345, de 2010, em 
10/12/2010, ainda pendentes de apreciação pela CE 
ou pelo Plenário, e que descumpram o critério de alta 
significação estabelecido no art. 1° da referida Lei de-
verão ser rejeitados por injuridicidade;

b) os projetos de lei que instituam datas come-
morativas apresentados desde a publicação da Lei n° 
12.345, de 2010, devem atender aos requisitos proce-
dimentais nela estabelecidos (arts. 2° a 4°) para que 
tramitem regularmente;

c) caso, por alguma circunstância, seja admitida 
a tramitação de projeto de lei apresentado após a pu-
blicação da Lei n° 12.345, de 2010, sem que estejam 
atendidos os requisitos nela estabelecidos, deverá ser 
ele rejeitado quando de sua deliberação pela CE, ou 
eventualmente pelo Plenário;

d) os projetos de lei cuja tramitação se iniciou, 
na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, an-
tes da publicação da Lei n° 12.345, de 2010, devem 
ser considerados válidos, pois foram apresentados 
na forma da legislação então vigente, e submetidos à 
apreciação da Comissão Educação, Cultura e Esporte, 
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atendido o critério previsto no art. 1° da Lei (conforme 
o item “a”, acima);

e) no caso dos projetos descritos no item “d”, a 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, se assim 
entender necessário para formação de seu juízo, po-
derá realizar as consultas e audiências públicas de que 
tratam os arts. 2° e 3° da Lei n° 12.345, de 2010, com 
fundamento também no art. 93 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Proponho que todos os projetos de lei encami-
nhados em anexo ao Requerimento da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, que ora se analisa, lhe 
sejam restituídos, juntamente com o presente Parecer.

Proponho, ainda, seja encaminhada cópia do Pa-
recer adotado pela CCJ à Mesa para que dê ciência a 
todos os Senhores Senadores e Senhoras Senadoras.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2011. – Sena-
dor Eunício Oliveira, Presidente – Senador Demós-
tenes Torres, Relator.
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CONSULTA No 1, DE 2012 
(Requerimento no 4/2011-CE,  

da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Requeiro nos termos no art. 101, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, o encaminhamento 
dos projetos de lei abaixo elencados à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para manifestação 

desse colegiado a respeito da tramitação das matérias 
que versam sobre instituição de datas comemorativas, 
uma vez que a Lei no 12.345, publicada em 9 de de-
zembro de 2010, determina providências a serem ado-
tadas antes da deliberação das referidas proposições.

Sala das Sessões, 22 de março de 2011. –  Se-
nador Roberto Requião, Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como Senador, e também como membro 
do PMDB, quero neste momento agradecer o Ministro 
Garibaldi Alves Filho, pela gentileza de enviar ao meu 
gabinete exemplar da publicação Previdência Social, 
edição de janeiro a abril de 2012, que nos traz uma 
importante notícia quanto ao desempenho da Pasta 
da Previdência em 2011. De acordo com a revista, o 
aumento da arrecadação e o corte de despesas fize-
ram com que a Previdência Social tivesse o melhor 
resultado desde 2002. Em termos reais, a redução do 
déficit chega a 10 bilhões e 500 milhões de reais, em 
relação a 2010.

A publicação contém diversos estudos, análises, 
entrevistas, depoimentos, além de dados e estatísticas, 
que demonstram a evolução dos grandes números da 
Previdência em 2011, e o profícuo trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Ministro Garibaldi, com o ob-
jetivo de modernizar a Previdência e aproximá-la cada 
vez mais dos cidadãos brasileiros.

Nesse sentido, gostaria de fazer aqui alguns co-
mentários.

Está prevista, por exemplo, a construção de mais 
729 agências de atendimento em todo o País. Só no ano 
passado, foram entregues 59 unidades à população.

O atendimento foi modernizado. O uso de novos 
canais, como a Central Telefônica 135, permitiu ao 
cidadão resolver seus problemas previdenciários e 
agendar sua visita às agências sem burocracia. Com 
isso, as filas foram eliminadas.

Na mesma linha da modernização, foi criada a 
Sala de Monitoramento que, desde 2009, auxilia os 
gestores do INSS no acompanhamento, em tempo real, 
de tudo o que acontece nas 1.240 agências da Previ-
dência Social instaladas em todo o País. Isso permitiu 
que o atendimento ficasse mais ágil e descomplicado.

Não podemos nos esquecer da inclusão previ-
denciária, que sofreu um aumento significativo com o 
surgimento de dois novos produtos,

O primeiro deles, destinado ao Empreendedor 
Individual, com mais de um milhão e novecentas mil 
adesões, incluiu gente que vivia à margem dos benefí-
cios e da assistência previdenciária. O segundo, voltado 
às donas de casa de famílias de baixa renda, permite 
que elas possam, finalmente, também ter acesso aos 

direitos previdenciários. Essas são conquistas mui-
to importantes, que já vinham sendo reclamadas há 
muito tempo e que, agora, foram implementadas pelo 
governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Registro ainda, Sr. Presidente, que o INSS 
ajuizou 1.833 ações regressivas acidentárias, con-
tra empresas que descumpriram a legislação tra-
balhista, até novembro de 2011. A expectativa de 
ressarcimento aos cofres públicos é superior a 363 
milhões de reais.

Além disso, a Previdência também começou a 
cobrar dos motoristas infratores as despesas geradas 
por acidentes de trânsito, estimadas em 7 bilhões e 
800 milhões de reais ao ano, aí incluídos os valores 
pagos a título de pensão por morte, aposentadorias 
por invalidez e auxílio-doença.

Para fazer com que os brasileiros conheçam 
seus direitos previdenciários, o Ministério da Previ-
dência criou o Programa de Educação Previdenci-
ária (PEP) que, em 12 anos de existência, realizou 
50 mil ações e atendeu a sete milhões e quinhentas 
mil pessoas. Só em 2011, foram atendidas quase 
685 mil pessoas, o que demonstra o alcance desse 
importante Programa.

Já finalizando, Senhor Presidente, como disse 
no início do meu pronunciamento, a redução do déficit 
previdenciário verificada no ano passado foi a maior 
desde 2002. Contudo, o déficit ainda é expressivo, 
chegando a 36 bilhões e 500 milhões de reais ao ano. 
E precisamos combater esse déficit, para sanear as 
contas da Previdência e garantir um futuro melhor aos 
aposentados e às aposentadas do Brasil.

Nesse sentido, uma das medidas importantes e 
a aprovação do Fundo de Previdência Complementar 
do Servidor Público – o Funpresp – pelo Congresso 
Nacional. A matéria já está na Câmara dos Deputados 
e, em breve, deverá chegar ao Senado para delibera-
ção. Esse Fundo é, sem dúvida alguma, a principal 
mudança a ser implementada na legislação brasileira 
para assegurar que a Previdência tenha, no médio 
prazo, o tão almejado equilíbrio financeiro.

Agradeço, portanto, mais uma vez, o Ministro Ga-
ribaldi, pelo envio dessa importante publicação Previ-
dência Social, que traz um valioso conteúdo para sub-
sidiar nossos trabalhos aqui no Senado da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

2 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

5 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 170, de 2006, de sua autoria.

6 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

7 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 113, de 2012, do Senador Humberto Costa, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 554, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (altera o Código de Processo Penal).

8 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).
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9 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

10 
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatudo do Idoso).

11 
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

12 
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
731, de 2011, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(multas previstas na lei de crime ambiental).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 3 
minutos.)
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Ata da 47ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 28 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy,  
dos Srs. Cícero Lucena e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 21 horas e 44 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 3.291, 
de 27 de março de 2012, do Ministro de Estado da 
Defesa, em resposta ao Requerimento nº 1.583, de 
2011, de informações, de autoria da Senadora Va-
nessa Grazziotin.

Cópia do Ofício foi encaminhada à Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – A Presidência designa a Deputada Ma-
nuela D’Ávila, como membro suplente, para integrar 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização – CMO, em vaga destinada ao Parti-
do Comunista do Brasil (PCdoB), conforme o Ofício 
nº 97, de 2012, da Liderança do partido na Câmara 
dos deputados.

É o seguinte o ofício:

 
Ofício nº 97/12

Brasília, 27 de março de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista 
de Orçamento

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação da Senho-

ra Deputada Manuela D’avila (PCdoBRS), na condição 
de suplente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 67, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária, encaminhando o Aviso nº 

208/2012, na origem, do Tribunal de Contas da União, 
acompanhado de cópia do Acórdão nº 482, de 2012, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, referente à auditoria com enfoque 
na gestão da arrecadação de multas administrati-
vas aplicadas por órgãos e entidades federais (TC 
022.631/2009-0).

É o seguinte o Aviso:

 
Of. nº 67/2012-CRA

Brasília, 22 de março de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e 

autuação, o AVISO Nº 208-Seses-TCU-Plenário, do 
Ministro Benjamin Zymler, Presidente do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
480/2012-TCU-Plenário proferido nos autos do Pro-
cesso nº TC 022.631/2009-0, que se trata de monito-
ramento decorrente do Acórdão 1817/2010-Plenário, 
em que o Tribunal apreciou Relatório de Levantamento 
de Auditoria com enfoque na gestão da arrecadação 
de multas administrativas aplicadas por órgãos e en-
tidades federais.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

 
Aviso nº 208-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 7 de março de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 022.631/2009-0, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 7/3/2012, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Aviso nº 208, de 2012-TCU, autuado como 
Aviso nº 18, de 2012 vai à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 70, DE 2012 

Altera as Leis nos 3.268, de 30 de se-
tembro de 1957, que dispõe sobre os Conse-
lhos de Medicina, e dá outras providências, 
4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Odontologia, e dá outras providências, 
e 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe 
sobre a criação dos Conselhos Federal e 
Regionais de Enfermagem e dá outras pro-
vidências, para dispor sobre a publicidade 
médica, odontológica e de enfermagem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 30-A:

“Art. 30-A. O médico obriga-se a cumprir 
os deveres consignados no Código de Deon-
tologia Médica.

Parágrafo único. O Código de Deonto-
logia Médica regula os deveres do médico 
para com a comunidade, o paciente, o outro 
profissional e, ainda, a publicidade e a propa-
ganda médicas.”

Art. 2º A Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A. O cirurgião-dentista obriga-se 
a cumprir os deveres consignados no Código 
de Deontologia Odontológica.

Parágrafo único. O Código de Deontologia 
Odontológica regula os deveres do cirurgião-
-dentista para com a comunidade, o paciente, 
o outro profissional e, ainda, a publicidade e a 
propaganda odontológicas.”

Art. 3º A Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A. O enfermeiro e os demais 
profissionais de enfermagem obrigam-se a 
cumprir os deveres consignados no Código 
de Deontologia de Enfermagem.

Parágrafo único. O Código de Deontolo-
gia de Enfermagem regula os deveres do en-

fermeiro e dos demais profissionais de enfer-
magem para com a comunidade, o paciente, 
o outro profissional e, ainda, a publicidade e 
a propaganda de enfermagem.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Art. 5º Fica revogado o Decreto-Lei nº 4.113, de 
14 de fevereiro de 1942.

Justificação

O Estado Novo, ditadura imposta por Getúlio Var-
gas, em 1937, perdurou até 29 de outubro de 1945, 
ocasião em que o Presidente foi deposto. Nesse perí-
odo, o ditador determinou o fechamento do Congresso 
Nacional e a extinção dos partidos políticos, conferindo 
poder legiferante – a capacidade de criação de leis – 
exclusivamente ao Executivo.

Além disso, no intuito de modernizar o País, ado-
tou-se a centralização administrativa, ampliando e pro-
fissionalizando a burocracia estatal. A partir daí, prolife-
raram leis, decretos e decretos-lei, que normatizaram 
os mais diferentes campos da vida e da sociedade, 
em número muito maior que o de todos os diplomas 
legais editados na República Velha. 

Nesse arcabouço jurídico criado pelo Estado 
Novo, destacam-se os decretos-lei – decretos com 
força de lei, emanados do Poder Executivo –, que tam-
bém foram muito utilizados durante a ditadura militar. 
Por serem normas de evidente caráter autoritário, eles 
deixaram de ser previstos na Constituição de 1988, 
em face da efetiva implantação do Estado Democrá-
tico de Direito.

No caso específico do Decreto-Lei nº 4.113, de 
14 de fevereiro de 1942, que regula a propaganda de 
médicos, cirurgiões dentistas, parteiras, massagistas, 
enfermeiros, de casas de saúde e de estabelecimentos 
congêneres, e a de preparados farmacêuticos, objeto 
da presente proposição legislativa, nunca houve revo-
gação expressa. A existência dessa norma nos dias 
atuais, entretanto, não tem mais sentido.

No que tange aos médicos, as vedações trazidas 
pelo mencionado decreto-lei foram albergadas pelo 
Código de Ética Médica, devendo o médico anuncian-
te respeitá-las, sob pena de ferir princípios éticos e, 
consequentemente, sujeitar-se a processo disciplinar. 

Como a medicina é uma ciência extremamente 
dinâmica, como também é dinâmico o relacionamen-
to do médico com a sociedade, é preferível que, para 
mantê-las atualizadas, sejam essas normas emitidas 
pelo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

Isso é o que acontece com os advogados, conforme 
estabelece o parágrafo único do art. 33 da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
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Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
segundo o qual o Código de Ética e Disciplina regula os 
deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, 
o outro profissional e, ainda, a publicidade (...). Ressalte-
-se que ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil compete editar e alterar o mencionado código. 

Nesse sentido, também merece destaque a re-
cente Resolução nº 1.974, de 2011, do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) – “Manual de Publicidade 
Médica” –, que estabelece os critérios norteadores da 
propaganda em Medicina, conceituando os anúncios, 
a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, 
a autopromoção e as proibições referentes à matéria.

Enfim, para dar contemporaneidade a essas nor-
mas reguladoras da publicidade dos profissionais de 
saúde, a fim de que elas possam ser revistas periodica-
mente, é adequado revogar explicitamente o Decreto-
-Lei nº 4.113, de 1942, haja vista que os trechos dessa 
norma que ainda permanecem atuais já foram devida-
mente incorporados pelos regulamentos atinentes às 
categorias profissionais por ele atingidas. 

Outras partes da norma, obsoletas e inteiramente 
ultrapassadas, tornaram-se grilhões que dificultam não 
só a atividade publicitária, que deve ser praticada em 
consonância com os tempos modernos, mas a própria 
atividade profissional dos envolvidos. Na prática, es-
sas partes quedaram-se tão somente em letra morta.

No entanto, em prol da segurança jurídica, julga-se 
pertinente adotar, nas leis que criam os conselhos de 
medicina, de odontologia e de enfermagem, dispositi-
vo semelhante ao existente no Estatuto da Advocacia. 
A regulamentação das demais profissões da área da 
saúde, contudo, não foi alterada, por elas não serem 
mencionadas no Decreto-Lei nº 4.113, de 1942. 

A propaganda de “casas de saúde e de estabele-
cimentos congêneres, e a de preparados farmacêuticos” 
também é regulada pelo Decreto-Lei sob análise. Toda-
via, entende-se que a propaganda de medicamentos, ali 
denominados “preparados farmacêuticos”, está sujeita 
às regras que estabelece a Lei nº 9.294, de 15 de ju-
lho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos ter-
mos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, norma 
editada posteriormente ao Decreto-Lei, o qual, no que 
concerne a esse tema, foi por ela tacitamente revogado.

Outrossim, a única disposição existente no De-
creto-Lei em comento que se aplica à propaganda de 
“casas de saúde e de estabelecimentos congêneres” já 
está devidamente contemplada no art. 118, parágrafo 
único, do Código de Ética Médica vigente.

Por essas razões, espera-se o apoio dos nobres 
colegas senadores à proposição que − estamos certos 

− contribuirá para modernizar as regras que regem a 
publicidade e a propaganda de médicos, cirurgiões-
-dentistas e enfermeiros, inclusive para atualizar o 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitá-
ria, proporcionando maior proteção ao consumidor e 
compatibilidade com os usos e costumes atuais. – Se-
nador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

Dispõe sôbre os Conselhos de Medi-
cina, e dá outras providências. 

....................................................................................
Art . 30. Enquanto não fôr elaborado e aprovado 

pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conse-
lhos Regionais o Código de Deontologia Médica, vigo-
rará o Código de Ética da Associação Médica Brasileira.
....................................................................................  

LEI No 4.324, DE 14 DE ABRIL DE 1964

Institui o Conselho Federal e os Con-
selhos Regionais de Odontologia, e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 28. Enquanto não fôr elaborado e aprovado 

pelo Conselho Federal de Odontologia, ouvidos os 
Conselhos Regionais, o Código de Deontologia Odon-
tológica, vigorará o aprovado pelo Conselho Delibera-
tivo Nacional da União Odontológica Brasileira no VI 
Congresso Odontológico Brasileiro.
....................................................................................

LEI No 5.905, DE 12 DE JULHO DE 1973

Dispõe sobre a criação dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem e dá 
outras providências. 

....................................................................................
Art 17. O Conselho Federal e os Conselhos Re-

gionais deverão reunir-se, pelo menos, uma vez men-
salmente. 

Parágrafo único. O Conselheiro que faltar, durante 
o ano, sem licença prévia do respectivo Conselho, a 
cinco reuniões perderá o mandato. 
....................................................................................

DECRETO-LEI  
Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução às normas do Di-
reito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 
12.376, de 2010
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O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa 
a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois 
de oficialmente publicada.

§ 1o (Revogado pelo Decreto-Lei nº 333, de 1967)
§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.036, de 2009).
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer 

nova publicação de seu texto, destinada a correção, o 
prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores come-
çará a correr da nova publicação.

§ 4o As correções a texto de lei já em vigor con-
sideram-se lei nova. 

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, 
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 
(Vide Lei nº 3.991, de 1961)

§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando ex-
pressamente o declare, quando seja com ela incompa-
tível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior. 

§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições ge-
rais ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior.

§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revoga-
da não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 
vigência.

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, ale-
gando que não a conhece.

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá 
o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, 
de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consuma-
do segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos 
que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, 
como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo 
pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 
decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído 
pela Lei nº 3.238, de 1957)

Art. 7o A lei do país em que domiciliada a pessoa 
determina as regras sobre o começo e o fim da perso-
nalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.

§ 1o Realizando-se o casamento no Brasil, será 
aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos di-
rimentes e às formalidades da celebração.

§ 2o O casamento de estrangeiros poderá cele-
brar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares 
do país de ambos os nubentes. (Redação dada pela 
Lei nº 3.238, de 1957)

§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá 
os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro 
domicílio conjugal.

§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do país em que tiverem os nubentes 
domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domi-
cílio conjugal.

§ 5º – O estrangeiro casado, que se naturalizar 
brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu 
cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto 
de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do 
regime de comunhão parcial de bens, respeitados os 
direitos de terceiros e dada esta adoção ao competen-
te registro. (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 1977)

§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, se um 
ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será re-
conhecido no Brasil depois de 1 (um) ano da data da 
sentença, salvo se houver sido antecedida de sepa-
ração judicial por igual prazo, caso em que a homolo-
gação produzirá efeito imediato, obedecidas as con-
dições estabelecidas para a eficácia das sentenças 
estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, 
na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, 
a requerimento do interessado, decisões já proferidas 
em pedidos de homologação de sentenças estrangei-
ras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a 
produzir todos os efeitos legais. (Redação dada pela 
Lei nº 12.036, de 2009).

§ 7o Salvo o caso de abandono, o domicílio do 
chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos 
filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos 
incapazes sob sua guarda.

§ 8o Quando a pessoa não tiver domicílio, consi-
derar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou 
naquele em que se encontre.

Art. 8o Para qualificar os bens e regular as rela-
ções a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país 
em que estiverem situados.

§ 1o Aplicar-se-á a lei do país em que for domicilia-
do o proprietário, quanto aos bens moveis que ele trou-
xer ou se destinarem a transporte para outros lugares.

§ 2o O penhor regula-se pela lei do domicílio 
que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coi-
sa apenhada.

Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, apli-
car-se-á a lei do país em que se constituirem.
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§ 1o Destinando-se a obrigação a ser executada 
no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estran-
geira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2o A obrigação resultante do contrato reputa-
-se constituida no lugar em que residir o proponente. 

Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência 
obedece à lei do país em que domiciliado o defunto 
ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a 
situação dos bens.

§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados 
no País, será regulada pela lei brasileira em benefício 
do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os 
represente, sempre que não lhes seja mais favorável 
a lei pessoal do de cujus. (Redação dada pela Lei nº 
9.047, de 1995)

§ 2o A lei do domicílio do herdeiro ou legatário 
regula a capacidade para suceder.

Art. 11. As organizações destinadas a fins de in-
teresse coletivo, como as sociedades e as fundações, 
obedecem à lei do Estado em que se constituirem. 

§ 1o Não poderão, entretanto ter no Brasil filiais, 
agências ou estabelecimentos antes de serem os atos 
constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, fican-
do sujeitas à lei brasileira.

§ 2o Os Governos estrangeiros, bem como as 
organizações de qualquer natureza, que eles tenham 
constituido, dirijam ou hajam investido de funções pú-
blicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou 
susceptiveis de desapropriação.

§ 3o Os Governos estrangeiros podem adquirir a 
propriedade dos prédios necessários à sede dos re-
presentantes diplomáticos ou dos agentes consulares.

Art. 12. É competente a autoridade judiciária bra-
sileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui 
tiver de ser cumprida a obrigação.

§ 1o Só à autoridade judiciária brasileira com-
pete conhecer das ações relativas a imóveis situados 
no Brasil. 

§ 2o A autoridade judiciária brasileira cumprirá, 
concedido o exequatur e segundo a forma estabele-
cida pele lei brasileira, as diligências deprecadas por 
autoridade estrangeira competente, observando a lei 
desta, quanto ao objeto das diligências.

Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país es-
trangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao 
ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribu-
nais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.

Art. 14. Não conhecendo a lei estrangeira, po-
derá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e 
da vigência.

Art. 15. Será executada no Brasil a sentença pro-
ferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos:

a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se le-

galmente verificado à revelia; 
c) ter passado em julgado e estar revestida das 

formalidades necessárias para a execução no lugar 
em que foi proferida;

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal 

Federal. (Vide art.105, I, i da Constituição Federal).
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 12.036, 

de 2009).
Art. 16. Quando, nos termos dos artigos prece-

dentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á 
em vista a disposição desta, sem considerar-se qual-
quer remissão por ela feita a outra lei.

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, 
bem como quaisquer declarações de vontade, não te-
rão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 
nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são compe-
tentes as autoridades consulares brasileiras para lhes 
celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil 
e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e 
de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido 
no país da sede do Consulado. (Redação dada pela 
Lei nº 3.238, de 1957)

Art. 19. Reputam-se válidos todos os atos indi-
cados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules 
brasileiros na vigência do Decreto-lei nº 4.657, de 4 
de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos os 
requisitos legais. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

Parágrafo único. No caso em que a celebração 
dêsses atos tiver sido recusada pelas autoridades 
consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo 
Decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pe-
dido dentro em 90 (noventa) dias contados da data 
da publicação desta lei. (Incluído pela Lei nº 3.238, 
de 1957)

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1942, 121o da In-
dependência e 54o da República. – GETULIO VARGAS 
– Alexandre Marcondes Filho – Oswaldo Aranha.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 71, DE 2012

Modifica o § 5º do art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para estabelecer a fluência oral 
dos alunos como objetivo do ensino de lín-
gua estrangeira na educação básica.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Será incluída no currículo do ensino 

fundamental e, obrigatoriamente, a partir do 
quinto ano, pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha e estratégia de oferta 
ficarão a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição, tendo como 
objetivo, entre outros, o de assegurar fluência 
na oralidade.”(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A educação básica, tornada constitucionalmente 
obrigatória dos quatro aos dezessete anos, tem como 
um de seus objetivos “a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania”, de maneira a assegu-
rar ao educando sua inclusão no mundo do trabalho 
e a continuidade dos seus estudos em nível superior.

Ora, não se compreende a cidadania no Brasil 
do século XXI e o trabalho no mundo atual sem o do-
mínio de uma língua estrangeira.

O latim foi a língua da civilização ocidental du-
rante 1.500 anos e o francês, a língua diplomática por 
mais de 400 anos. Entretanto, essas duas línguas eram 
dominadas somente por uma elite intelectual, política, 
militar e comercial. A paulatina conquista da hegemo-
nia do inglês no mundo globalizado foi acompanhada 
pela democratização da educação escolar básica – 
unificando os antigos ensinos primário e secundário 
– e hoje certamente terá uma cidadania incompleta e 
será um trabalhador incompleto o brasileiro que não 
dominar este idioma.

No nosso caso, que somos vizinhos de sete pa-
íses de língua espanhola, temos também a sadia pre-
tensão de, desde 2010, oferecer o espanhol no currí-
culo do ensino médio, ainda que de forma facultativa 
para os alunos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB) 
faz três referências à língua estrangeira no currículo 
da educação básica. A primeira, no § 5º do art. 26, é 
a obrigatoriedade da oferta, a partir da quinta série do 
ensino fundamental, de “pelo menos uma língua es-
trangeira moderna”, à escolha da comunidade escolar. 
A segunda é a flexibilização na organização curricu-
lar, facultando a instituição de “classes ou turmas com 

alunos de séries distintas, com níveis equivalentes no 
adiantamento na matéria para o ensino de línguas 
estrangeiras”. E, por fim, a terceira – que se deve en-
tender à luz dos dispositivos da Lei nº 11.161, de 05 
de agosto de 2005, que instituiu a obrigatoriedade da 
oferta do espanhol – diz respeito ao ensino médio, e 
se encontra disposta no inciso III do art. 36 da LDB, 
que estabelece: “será incluída uma língua estrangeira 
moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter op-
tativo, dentro das disponibilidades da instituição”.

Para um observador de fora, a legislação brasi-
leira está perfeitamente adequada: faculta a oferta de 
língua estrangeira desde a educação infantil; obriga o 
ensino de uma delas, escolhida a critério da escola, 
durante sete anos (quatro do ensino fundamental e 
três do ensino médio); e garante flexibilidade na orga-
nização dos tempos e espaços, assegurando a oferta 
obrigatória do espanhol no ensino médio, sem preju-
ízo de uma segunda língua. Seria de se esperar que, 
com isso, todos os estudantes ao final da educação 
básica, nas escolas públicas e privadas, dominassem 
uma língua estrangeira (muito provavelmente, o inglês) 
e tivessem tido iniciação no espanhol ou em outra, da 
preferência dos pais dos alunos.

Será isso que acontece com os 50 milhões de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados 
na educação básica no País?

O quadro é totalmente diferente.
Nas escolas públicas de educação infantil é rarís-

sima a oferta de algum tempo curricular para o ensino 
de língua estrangeira. Nas escolas privadas destinadas 
a crianças de classe média e alta, existem tentativas de 
destinação de uma ou duas horas semanais para uma 
“familiarização linguística”, principalmente com o inglês.

O mesmo se diga em relação aos primeiros cin-
co anos do ensino fundamental. Uma das razões que 
dificultam a presença do inglês ou de outra língua é 
que as “regentes de classe” raramente as dominam. 
Nas escolas privadas que cobram mensalidades mais 
altas, há a prática de contratar um professor ou profes-
sora para desenvolver essa “familiarização linguística”. 
Usamos essa expressão não somente para indicar a 
natureza do trabalho, mas para registrar que se trata 
de matéria cuja avaliação não implica reprovação, fato 
que tem um significado peculiar na evolução histórica 
do ensino no Brasil, marcado profundamente por pro-
cedimentos seletivos.

Aos onze ou doze anos as crianças ingressam 
nos “anos finais” do ensino fundamental, que corres-
pondem ao antigo primeiro ciclo (ginasial) do ensino 
secundário, no qual, desde 1834, se praticava – então 
com um reduzido número de estudantes –, o ensino 
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do francês, do alemão, do italiano, do inglês e do es-
panhol, além do latim e do grego.

O que ocorre hoje no Brasil nos quatro anos finais 
do ensino fundamental e os três do ensino médio? Em 
geral, tanto nas escolas públicas como nas particula-
res – estas últimas frequentadas por somente 10% 
do total de estudantes de onze a dezoito anos –, os 
alunos têm uma, ou duas, ou, raríssimas vezes, três 
aulas semanais de língua estrangeira – quase sem-
pre inglês –, sendo que, no ensino médio, vai-se aos 
poucos implantando o espanhol. O francês e outras 
línguas comparecem o mais das vezes em projetos 
específicos, como os “centros de línguas” de algumas 
redes públicas, que funcionam em “turnos contrários” 
ou complementares ao das aulas regulares. Em uma 
ou outra rede, em uma ou outra escola privada, ainda 
se encontra o ensino do francês ou de alguma outra 
língua ocidental ou oriental, como o árabe, o japonês 
e o mandarim.

O que os alunos aprendem nesses sete anos?
Da língua em si, muito pouco. Rudimentos de 

conversação, algumas regras de gramática e iniciação 
à leitura e entendimento de textos. Mas quase todos 
assimilam um recado muito forte: “aprender língua é 
muito importante, mas bastante difícil e para isso é 
preciso cursar uma escola de idiomas”. Traduzindo isso 
para o mundo das finanças  públicas e do mercado: 
os estados e municípios gastam atualmente mais de 
R$ 2 bilhões anuais em pagamento de professores de 
línguas no ensino fundamental e médio, principalmente 
de inglês. E as escolas de idiomas faturam mais de R$ 
5 bilhões em dezenas de milhares de cursos em cerca 
de duas mil cidades brasileiras que oferecem inglês, 
francês, espanhol, alemão, italiano, japonês, mandarim.

Quais são os resultados dessa política dúbia e 
equivocada?

Primeiro, que a maioria da juventude brasileira é 
privada da riqueza do aprendizado de uma ou mais lín-
gua estrangeira e acaba tendo um contato fragmentado 
e empobrecido, quase “instrumental”, com o inglês na 
internet, em casa e nas escolas, ou nas “lan houses”.

Segundo, que milhões de adolescentes e jovens 
tentam suprir a falta do conhecimento da língua estran-
geira – principalmente em sua habilidade oral – por meio 
de escolas de idiomas, pagando caro e nem sempre 
atingindo um patamar mínimo de competência, uma 
vez que os cursos oferecidos concorrem com outras 
atividades dos estudantes, desenvolvem-se em ritmos 
lentos e incompatíveis com os modernos métodos de 
aprendizagem e muitas vezes não são concluídos 
pelos alunos.

Terceiro, que outros milhões de brasileiros, cer-
tamente a maioria, ficam à margem da cidadania ple-

na e da preparação para o trabalho do século XXI, 
perpetuando o caráter elitista e seletivo da educação.

Este projeto de lei tem como objetivo levantar 
esta discussão no Senado Federal e abrir perspecti-
vas para um ensino e aprendizagem realmente signi-
ficativos das línguas estrangeiras (especialmente do 
inglês e do espanhol) na educação básica regular, 
pública e privada.

Sabemos que as questões curriculares são ma-
téria de pareceres e resoluções do Conselho Nacional 
de Educação (CNE). Mas o CNE precisa ter um res-
paldo legal para seus atos. A flexibilização da LDB é 
bem-vinda, mas, sem um correspondente processo de 
avaliação, pode ensejar o fracasso no alcance dos ob-
jetivos – como está, flagrantemente, acontecendo com 
o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras.

A redação que propomos para o § 5º do art. 26 
da LDB traz três novidades. Em primeiro lugar, deslo-
ca a língua estrangeira da “parte diversificada” para o 
centro do currículo, da formação comum. Em segundo 
lugar, adapta o texto à nova nomenclatura do ensino 
fundamental, organizado em anos e não em séries, 
antecipando o início da obrigatoriedade do ensino de 
língua estrangeira para o quinto ano, quando os es-
tudantes têm dez ou onze anos de idade, momento 
ideal para uma iniciação robusta no aprendizado da 
língua, combinando assimilação de vocabulário e de 
efetiva oralidade com o que já conhecem de estrutura 
linguística do português, que será a via de acesso a 
essa nova competência. A terceira questão é a do obje-
tivo: é imprescindível que o professor ou professora de 
língua estrangeira, sabendo expressar-se e comunicar-
-se no idioma em que foi formado e concursado (ou 
contratado, no caso de escolas privadas), eleja como 
finalidade central que seus alunos e alunas progridam 
na fluência da oralidade, de uma conversação básica 
– fundamento de qualquer língua natural.

Pontuamos dois resultados imediatos de nossa 
proposta. O primeiro é que o inglês, ou outra língua 
moderna, passará a ser preocupação obrigatória das 
redes municipais, que, majoritariamente, oferecem 
os primeiros cinco anos do ensino fundamental e até 
agora estavam dispensadas desse dever. Isso significa 
também milhares de novos postos de trabalho para os 
estudantes de cursos de licenciatura em Letras, com 
modalidade em língua estrangeira. O segundo, que a 
admissão de professores em concursos públicos in-
cluirá necessariamente concursos com provas orais, 
o que redundará em melhoria da competência profis-
sional e reforma curricular ou metodológica do ensino 
normal de nível médio, dos cursos de Pedagogia e das 
licenciaturas em Letras.
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Aprovado esse projeto por unanimidade, como 
esperamos, nas duas Casas do Congresso, caberá 
ao Conselho Nacional de Educação adaptar as suas 
diretrizes curriculares sugerindo novas organizações 
do tempo curricular, dos espaços educativos e das 
metodologias. A presente iniciativa acompanha-se da 
feliz coincidência com a introdução paulatina, mas cres-
cente, das escolas com jornada integral, que permiti-
rão maior carga horária para as línguas estrangeiras. 
Trata-se, pois, de oportunidade única para o aperfeiço-
amento de pesquisas, das quais já temos notícia, em 
andamento nas universidades sobre formas criativas 
de ensino de língua estrangeira, capazes de reduzir o 
tempo de aprendizagem ao oferecer cursos intensivos, 
na modalidade de “imersão linguística”, método natural 
que seguimos na aquisição da língua materna e que 
se confirma como o mais eficiente, inclusive para o 
ensino de língua para analfabetos.

Aparentemente, lidamos aqui com algo secundário 
na educação, fora do âmbito da língua portuguesa e da 
matemática, atuais critérios de avaliação da qualidade 
das escolas. Na verdade, não o é: o aprendizado do 
inglês e do espanhol – e por que não dizer, de outras 
línguas – constitui parte da essência da cultura do 
nosso século. Celebremos com tal medida a entrada 
definitiva do País em um mundo de internacionalização 
e de paz, cada vez mais apartado daqueles anos em 
que uma das ditaduras brasileiras perseguiu cidadãos 
que falavam alemão, italiano e japonês.

A introdução do ensino bilíngue, seja nas comu-
nidades indígenas e quilombolas, seja nas de surdos 
e de cegos, feita com gradualidade, mas com firmeza 
e base legislativa, certamente nos abrirá os olhos para 
esta verdade ainda invisível para muitos: quanto mais 
entendermos e falarmos com os habitantes do planeta 
Terra, tanto mais estaremos perto da paz e da felicida-
de humana. – Senador Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Vide Adin 3324-7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001
Vide Lei nº 12.061, de 2009

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I 
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formati-
vos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-

cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que 
se desenvolve, predominantemente, por meio do en-
sino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de-
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pe-
dagógicas;

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e priva-

das de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabele-

cimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação 

escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra-escolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o tra-

balho e as práticas sociais.

TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;

II – universalização do ensino médio gratuito; 
(Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

III – atendimento educacional especializado gra-
tuito aos educandos com necessidades especiais, pre-
ferencialmente na rede regular de ensino;
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IV – atendimento gratuito em creches e pré-es-
colas às crianças de zero a seis anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola;

VIII – atendimento ao educando, no ensino funda-
mental público, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde;

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem.

X – vaga na escola pública de educação infantil 
ou de ensino fundamental mais próxima de sua resi-
dência a toda criança a partir do dia em que completar 
4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, 
de 2008).

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sin-
dical, entidade de classe ou outra legalmente consti-
tuída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 
Público para exigi-lo.

§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em 
regime de colaboração, e com a assistência da União:

I – recensear a população em idade escolar para 
o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso;

II – fazer-lhes a chamada pública;
III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

freqüência à escola.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder 

Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao en-
sino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando 
em seguida os demais níveis e modalidades de ensi-
no, conforme as prioridades constitucionais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput 
deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder 
Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constitui-
ção Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação 
judicial correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de res-
ponsabilidade.

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigato-
riedade de ensino, o Poder Público criará formas al-
ternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização anterior.

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar 
a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.

Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetu-
ar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de 
idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, aten-
didas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação 
nacional e do respectivo sistema de ensino;

II – autorização de funcionamento e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público;

III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado 
o previsto no art. 213 da Constituição Federal.

TÍTULO IV 
Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes ní-
veis e sistemas e exercendo função normativa, redis-
tributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de 
organização nos termos desta Lei.

Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento)
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;

II – organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
o dos Territórios;

III – prestar assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o aten-
dimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercen-
do sua função redistributiva e supletiva;

IV – estabelecer, em colaboração com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, competências 
e diretrizes para a educação infantil, o ensino funda-
mental e o ensino médio, que nortearão os currículos 
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar for-
mação básica comum;

V – coletar, analisar e disseminar informações 
sobre a educação;
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VI – assegurar processo nacional de avaliação 
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino;

VII – baixar normas gerais sobre cursos de gra-
duação e pós-graduação;

VIII – assegurar processo nacional de avaliação 
das instituições de educação superior, com a coopera-
ção dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 
este nível de ensino;

IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
tuições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino.

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conse-
lho Nacional de Educação, com funções normativas e 
de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos 
V a IX, a União terá acesso a todos os dados e infor-
mações necessários de todos os estabelecimentos e 
órgãos educacionais.

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão 
ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, des-
de que mantenham instituições de educação superior.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
II – definir, com os Municípios, formas de colabo-

ração na oferta do ensino fundamental, as quais devem 
assegurar a distribuição proporcional das responsabili-
dades, de acordo com a população a ser atendida e os 
recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 
esferas do Poder Público;

III – elaborar e executar políticas e planos edu-
cacionais, em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando as 
suas ações e as dos seus Municípios;

IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
tuições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino;

V – baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino;

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, 
com prioridade, o ensino médio.

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, 
com prioridade, o ensino médio a todos que o deman-
darem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

VII – assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003)

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-
-ão as competências referentes aos Estados e aos 
Municípios.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados;

II – exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas;

III – baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino;

IV – autorizar, credenciar e supervisionar os es-
tabelecimentos do seu sistema de ensino;

V – oferecer a educação infantil em creches e pré-
-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, per-
mitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessida-
des de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

VI – assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003)

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 
compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeita-
das as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos ma-

teriais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos 

de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunida-

de, criando processos de integração da sociedade 
com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a fre-
qüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução de sua proposta pedagógica.

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com 
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, 
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, 
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo repre-
sentante do Ministério Público a relação dos alunos que 
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apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta 
por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela 
Lei nº 10.287, de 2001)

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I – participar da elaboração da proposta pedagó-

gica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 

a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para 

os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-

lecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desen-
volvimento profissional;

VI – colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as nor-
mas da gestão democrática do ensino público na edu-
cação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas de educação básica que 
os integram progressivos graus de autonomia peda-
gógica e administrativa e de gestão financeira, obser-
vadas as normas gerais de direito financeiro público.

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
I – as instituições de ensino mantidas pela União;
II – as instituições de educação superior criadas 

e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos federais de educação.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do 

Distrito Federal compreendem:
I – as instituições de ensino mantidas, respecti-

vamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 
Federal;

II – as instituições de educação superior manti-
das pelo Poder Público municipal;

III – as instituições de ensino fundamental e mé-
dio criadas e mantidas pela iniciativa privada;

IV – os órgãos de educação estaduais e do Dis-
trito Federal, respectivamente.

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições 
de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa 
privada, integram seu sistema de ensino.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino com-
preendem:

I – as instituições do ensino fundamental, médio 
e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 
municipal;

II – as instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada;

III – os órgãos municipais de educação.
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes 

níveis classificam-se nas seguintes categorias admi-
nistrativas: (Regulamento)

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incor-
poradas, mantidas e administradas pelo Poder Público;

II – privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de di-
reito privado.

Art. 20. As instituições privadas de ensino se en-
quadrarão nas seguintes categorias: (Regulamento)

I – particulares em sentido estrito, assim enten-
didas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
não apresentem as características dos incisos abaixo;

II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 
professores e alunos que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade;

II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 
pais, professores e alunos, que incluam em sua en-
tidade mantenedora representantes da comunidade; 
(Redação dada pela Lei nº 11.183, de 2005)

II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas edu-
cacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua en-
tidade mantenedora representantes da comunidade; 
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)

III – confessionais, assim entendidas as que são ins-
tituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 
e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

IV – filantrópicas, na forma da lei.

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades 

de Educação e Ensino

CAPÍTULO I 
Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I – educação básica, formada pela educação in-

fantil, ensino fundamental e ensino médio;
II – educação superior.
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CAPÍTULO II 
Da Educação Básica

Seção I 
Das Disposições Gerais

Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores.

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se 
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alter-
nância regular de períodos de estudos, grupos não-
-seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar.

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, in-
clusive quando se tratar de transferências entre es-
tabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais.

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômi-
cas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem 
com isso reduzir o número de horas letivas previsto 
nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-
mental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:

I – a carga horária mínima anual será de oitocen-
tas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver;

II – a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, 
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na pró-
pria escola;

b) por transferência, para candidatos proceden-
tes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau 
de desenvolvimento e experiência do candidato e per-
mita sua inscrição na série ou etapa adequada, confor-
me regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III – nos estabelecimentos que adotam a progres-
são regular por série, o regimento escolar pode admitir 
formas de progressão parcial, desde que preservada 
a seqüência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino;

IV – poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas es-
trangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V – a verificação do rendimento escolar obser-
vará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempe-
nho do aluno, com prevalência dos aspectos qualita-
tivos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas sé-
ries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, para os ca-
sos de baixo rendimento escolar, a serem disciplina-
dos pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI – o controle de freqüência fica a cargo da esco-
la, conforme o disposto no seu regimento e nas normas 
do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 
letivas para aprovação;

VII – cabe a cada instituição de ensino expedir 
históricos escolares, declarações de conclusão de sé-
rie e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, 
com as especificações cabíveis.

Art. 25. Será objetivo permanente das autorida-
des responsáveis alcançar relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de 
ensino, à vista das condições disponíveis e das ca-
racterísticas regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portu-
guesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, espe-
cialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente curricu-
lar obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 
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de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)

§ 3º A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular da 
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 
condições da população escolar, sendo facultativa nos 
cursos noturnos.

§ 3o A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular obri-
gatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas 
etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. (Redação dada pela 
Lei nº 10.328, de 12.12.2001)

§ 3o A educação física, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente curricular obrigatório 
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou su-
perior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial 
ou que, em situação similar, estiver obrigado à práti-
ca da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003)

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, 
mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, 
de 2008)

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e médio, oficiais e particulares, torna-se obriga-
tório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da África 
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à Histó-
ria do Brasil.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras.(Incluído 
pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9.1.2003)

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este 
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura 
que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta dos negros 
e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indí-
gena brasileira e o negro e o índio na formação da so-
ciedade nacional, resgatando as suas contribuições nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à história 
do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura 
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de litera-
tura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 
11.645, de 2008).

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática;

II – consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento;

III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas não-formais.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a po-

pulação rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação às peculia-
ridades da vida rural e de cada região, especialmente:

I – conteúdos curriculares e metodologias apro-
priadas às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural;

II – organização escolar própria, incluindo ade-
quação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas;

III – adequação à natureza do trabalho na zona 
rural.
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Seção II  
Da Educação Infantil

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crian-

ças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a 

seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro do seu desen-
volvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao ensino fundamental.

Seção III 
Do Ensino Fundamental

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima 
de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá 
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

Art. 32. O ensino fundamental, com duração míni-
ma de oito anos, obrigatório e gratuito na escola públi-
ca a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objeti-
vo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-
lores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimen-
tos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdo-
brar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão 
regular por série podem adotar no ensino fundamental 
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ob-
servadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministra-
do em língua portuguesa, assegurada às comunida-

des indígenas a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sen-
do o ensino a distância utilizado como complementa-
ção da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a produção 
e distribuição de material didático adequado. (Incluído 
pela Lei nº 11.525, de 2007).

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será 
incluído como tema transversal nos currículos do ensi-
no fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultati-
va, constitui disciplina dos horários normais das esco-
las públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, 
sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as 
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 
responsáveis, em caráter:

I – confessional, de acordo com a opção religiosa 
do aluno ou do seu responsável, ministrado por profes-
sores ou orientadores religiosos preparados e credencia-
dos pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou

II – interconfessional, resultante de acordo entre 
as diversas entidades religiosas, que se responsabili-
zarão pela elaboração do respectivo programa.

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultati-
va, é parte integrante da formação básica do cidadão 
e constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respei-
to à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela 
Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os 
procedimentos para a definição dos conteúdos do en-
sino religioso e estabelecerão as normas para a habi-
litação e admissão dos professores.

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 
constituída pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental 
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola.

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno 
e das formas alternativas de organização autorizadas 
nesta Lei.

§ 2º O ensino fundamental será ministrado pro-
gressivamente em tempo integral, a critério dos siste-
mas de ensino.
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Seção IV 
Do Ensino Médio

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação 
básica, com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades:

I – a consolidação e o aprofundamento dos co-
nhecimentos adquiridos no ensino fundamental, pos-
sibilitando o prosseguimento de estudos;

II – a preparação básica para o trabalho e a ci-
dadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;

III – o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimen-
to da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos científico-
-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará 
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatória, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia 
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do 
ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas 
de avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e tecnoló-
gicos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas 
de linguagem;

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e 
de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 
(Revogado pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral 
do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 
profissões técnicas. (Regulamento) (Revogado pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalên-
cia legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facul-
tativamente, a habilitação profissional, poderão ser de-
senvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino 
médio ou em cooperação com instituições especiali-
zadas em educação profissional. (Revogado pela Lei 
nº 11.741, de 2008)

Seção IV-A 
Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV 
deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação 
geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício 
de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

Parágrafo único. A preparação geral para o traba-
lho e, facultativamente, a habilitação profissional pode-
rão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos 
de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-B. A educação profissional técnica de 
nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I – articulada com o ensino médio; (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

II – subseqüente, em cursos destinados a quem 
já tenha concluído o ensino médio.(Incluído pela Lei 
nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. A educação profissional técnica 
de nível médio deverá observar: (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)

I – os objetivos e definições contidos nas diretri-
zes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

II – as normas complementares dos respectivos 
sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008)

III – as exigências de cada instituição de ensino, 
nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível 
médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 
36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha 
concluído o ensino fundamental, sendo o curso plane-
jado de modo a conduzir o aluno à habilitação profis-
sional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
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II – concomitante, oferecida a quem ingresse no 
ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se 
matrículas distintas para cada curso, e podendo ocor-
rer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-
-se as oportunidades educacionais disponíveis; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.741, de 2008)

b) em instituições de ensino distintas, aprovei-
tando-se as oportunidades educacionais disponíveis; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

c) em instituições de ensino distintas, mediante 
convênios de intercomplementaridade, visando ao pla-
nejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagó-
gico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, quando registra-
dos, terão validade nacional e habilitarão ao prosse-
guimento de estudos na educação superior. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. Os cursos de educação profis-
sional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subseqüente, quando estruturados e 
organizados em etapas com terminalidade, possibili-
tarão a obtenção de certificados de qualificação para 
o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de 
cada etapa que caracterize uma qualificação para o 
trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Seção V 
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratui-
tamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as caracterís-
ticas do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o 
acesso e a permanência do trabalhador na escola, 
mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá ar-
ticular-se, preferencialmente, com a educação profis-
sional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos 
e exames supletivos, que compreenderão a base na-
cional comum do currículo, habilitando ao prossegui-
mento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo re-
alizar-se-ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, 
para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para 
os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelos educandos por meios informais serão aferidos e 
reconhecidos mediante exames.

CAPÍTULO III 
Da Educação Profissional

Da Educação Profissional e Tecnológica 
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 39. A educação profissional, integrada às di-
ferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 
à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva.(Regulamento)

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso 
do ensino fundamental, médio e superior, bem como 
o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com 
a possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, 
no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de edu-
cação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tec-
nologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecno-
lógica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 
possibilitando a construção de diferentes itinerários for-
mativos, observadas as normas do respectivo sistema 
e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 2o A educação profissional e tecnológica abran-
gerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

I – de formação inicial e continuada ou qualifica-
ção profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II – de educação profissional técnica de nível mé-
dio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III – de educação profissional tecnológica de gra-
duação e pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

§ 3o Os cursos de educação profissional tecnoló-
gica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, 
no que concerne a objetivos, características e dura-
ção, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 40. A educação profissional será desenvol-
vida em articulação com o ensino regular ou por dife-
rentes estratégias de educação continuada, em ins-
tituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 
(Regulamento)
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Art. 41. O conhecimento adquirido na educação 
profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto 
de avaliação, reconhecimento e certificação para pros-
seguimento ou conclusão de estudos. (Regulamento)

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação 
profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos.(Reda-
ção dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de edu-
cação profissional de nível médio, quando registrados, 
terão validade nacional. (Revogado pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além 
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, 
abertos à comunidade, condicionada a matrícula à ca-
pacidade de aproveitamento e não necessariamente 
ao nível de escolaridade. (Regulamento)

Art. 42. As instituições de educação profissional e 
tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão 
cursos especiais, abertos à comunidade, condiciona-
da a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação 
dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

CAPÍTULO IV 
Da Educação Superior

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvi-

mento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores pro-
fissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investi-
gação científica, visando o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive;

IV – promover a divulgação de conhecimentos cul-
turais, científicos e técnicos que constituem patrimônio 
da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiço-
amento cultural e profissional e possibilitar a corres-
pondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regio-
nais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação 
da população, visando à difusão das conquistas e be-
nefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.

Art. 44. A educação superior abrangerá os se-
guintes cursos e programas: (Regulamento)

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino;

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei 
nº 11.632, de 2007).

II – de graduação, abertos a candidatos que te-
nham concluído o ensino médio ou equivalente e te-
nham sido classificados em processo seletivo;

III – de pós-graduação, compreendendo progra-
mas de mestrado e doutorado, cursos de especializa-
ção, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam 
às exigências das instituições de ensino;

IV – de extensão, abertos a candidatos que aten-
dam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas 
instituições de ensino.

Parágrafo único. Os resultados do processo se-
letivo referido no inciso II do caput deste artigo serão 
tornados públicos pelas instituições de ensino superior, 
sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classificação, bem 
como do cronograma das chamadas para matrícula, 
de acordo com os critérios para preenchimento das 
vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela 
Lei nº 11.331, de 2006)

Art. 45. A educação superior será ministrada em 
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
com variados graus de abrangência ou especialização. 
(Regulamento)

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de 
cursos, bem como o credenciamento de instituições 
de educação superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular de 
avaliação. (Regulamento)

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiên-
cias eventualmente identificadas pela avaliação a que 
se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá 
resultar, conforme o caso, em desativação de cursos 
e habilitações, em intervenção na instituição, em sus-
pensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou 
em descredenciamento. (Regulamento)
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§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Exe-
cutivo responsável por sua manutenção acompanhará 
o processo de saneamento e fornecerá recursos adicio-
nais, se necessários, para a superação das deficiências.

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1º As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos cursos 
e demais componentes curriculares, sua duração, re-
quisitos, qualificação dos professores, recursos dispo-
níveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir 
as respectivas condições.

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário apro-
veitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão 
ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo 
com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e profes-
sores, salvo nos programas de educação a distância.

§ 4º As instituições de educação superior ofere-
cerão, no período noturno, cursos de graduação nos 
mesmos padrões de qualidade mantidos no período 
diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas institui-
ções públicas, garantida a necessária previsão orça-
mentária.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reco-
nhecidos, quando registrados, terão validade nacional 
como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades 
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferi-
dos por instituições não-universitárias serão registrados 
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras serão revalidados por uni-
versidades públicas que tenham curso do mesmo ní-
vel e área ou equivalente, respeitando-se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado 
expedidos por universidades estrangeiras só poderão 
ser reconhecidos por universidades que possuam cur-
sos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na 
mesma área de conhecimento e em nível equivalente 
ou superior.

Art. 49. As instituições de educação superior acei-
tarão a transferência de alunos regulares, para cursos 
afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 
processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-
-se-ão na forma da lei. (Regulamento)

Art. 50. As instituições de educação superior, 
quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas 
disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que 
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, 
mediante processo seletivo prévio.

Art. 51. As instituições de educação superior 
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre 
critérios e normas de seleção e admissão de estudan-
tes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre 
a orientação do ensino médio, articulando-se com os 
órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Art. 52. As universidades são instituições pluridis-
ciplinares de formação dos quadros profissionais de 
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio 
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
(Regulamento)

I – produção intelectual institucionalizada median-
te o estudo sistemático dos temas e problemas mais 
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional;

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III – um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de uni-
versidades especializadas por campo do saber. (Re-
gulamento)

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são as-
seguradas às universidades, sem prejuízo de outras, 
as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos 
e programas de educação superior previstos nesta Lei, 
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 
caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e progra-
mas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos 
de pesquisa científica, produção artística e atividades 
de extensão;

IV – fixar o número de vagas de acordo com a 
capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V – elaborar e reformar os seus estatutos e re-
gimentos em consonância com as normas gerais ati-
nentes;

VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII – firmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e 

projetos de investimentos referentes a obras, serviços 
e aquisições em geral, bem como administrar rendi-
mentos conforme dispositivos institucionais;

IX – administrar os rendimentos e deles dispor 
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos 
respectivos estatutos;
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X – receber subvenções, doações, heranças, le-
gados e cooperação financeira resultante de convênios 
com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia di-
dático-científica das universidades, caberá aos seus 
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 
recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I – criação, expansão, modificação e extinção 
de cursos;

II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das ativida-

des de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder 

Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico 
especial para atender às peculiaridades de sua estru-
tura, organização e financiamento pelo Poder Público, 
assim como dos seus planos de carreira e do regime 
jurídico do seu pessoal. (Regulamento)

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das 
atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as uni-
versidades públicas poderão:

I – propor o seu quadro de pessoal docente, téc-
nico e administrativo, assim como um plano de cargos 
e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e 
os recursos disponíveis;

II – elaborar o regulamento de seu pessoal em 
conformidade com as normas gerais concernentes;

III – aprovar e executar planos, programas e pro-
jetos de investimentos referentes a obras, serviços e 
aquisições em geral, de acordo com os recursos alo-
cados pelo respectivo Poder mantenedor;

IV – elaborar seus orçamentos anuais e pluria-
nuais;

V – adotar regime financeiro e contábil que aten-
da às suas peculiaridades de organização e funcio-
namento;

VI – realizar operações de crédito ou de finan-
ciamento, com aprovação do Poder competente, para 
aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII – efetuar transferências, quitações e tomar 
outras providências de ordem orçamentária, financeira 
e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2º Atribuições de autonomia universitária po-
derão ser estendidas a instituições que comprovem 
alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, 
com base em avaliação realizada pelo Poder Público.

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, 
em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para 
manutenção e desenvolvimento das instituições de 
educação superior por ela mantidas.

Art. 56. As instituições públicas de educação su-
perior obedecerão ao princípio da gestão democrática, 
assegurada a existência de órgãos colegiados delibe-
rativos, de que participarão os segmentos da comuni-
dade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes 
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada ór-
gão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem 
da elaboração e modificações estatutárias e regimen-
tais, bem como da escolha de dirigentes.

Art. 57. Nas instituições públicas de educação 
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito 
horas semanais de aulas.(Regulamento)

CAPÍTULO V 
Da Educação Especial

Art. 58. Entende-se por educação especial, para 
os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para atender 
às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns 
de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever cons-
titucional do Estado, tem início na faixa etária de zero 
a seis anos, durante a educação infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais:

I – currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades;

II – terminalidade específica para aqueles que 
não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên-
cias, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados;

III – professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns;

IV – educação especial para o trabalho, visando 
a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclu-
sive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, me-
diante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
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V – acesso igualitário aos benefícios dos progra-
mas sociais suplementares disponíveis para o respec-
tivo nível do ensino regular.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas 
e com atuação exclusiva em educação especial, para 
fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na própria 
rede pública regular de ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas neste artigo.

TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação

Art. 61. A formação de profissionais da educação, 
de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 
e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fun-
damentos: (Regulamento)

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço;

II – aproveitamento da formação e experiências 
anteriores em instituições de ensino e outras atividades.

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação 
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício 
e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – professores habilitados em nível médio ou 
superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei 
nº 12.014, de 2009)

II – trabalhadores em educação portadores de 
diploma de pedagogia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, inspeção e orienta-
ção educacional, bem como com títulos de mestrado 
ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela 
Lei nº 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de 
diploma de curso técnico ou superior em área peda-
gógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

Parágrafo único. A formação dos profissionais da 
educação, de modo a atender às especificidades do 
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 
das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009)

I – a presença de sólida formação básica, que 
propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 
e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído 
pela Lei nº 12.014, de 2009)

II – a associação entre teorias e práticas, median-
te estágios supervisionados e capacitação em serviço; 
(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – o aproveitamento da formação e experiên-
cias anteriores, em instituições de ensino e em outras 
atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, em universi-
dades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. (Regulamento)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios, em regime de colaboração, deverão pro-
mover a formação inicial, a continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009).

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 
tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 
nº 12.056, de 2009).

§ 3º A formação inicial de profissionais de ma-
gistério dará preferência ao ensino presencial, subsi-
diariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, 
de 2009).

Art. 63. Os institutos superiores de educação 
manterão: (Regulamento)

I – cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação in-
fantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;

II – programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica;

III – programas de educação continuada para os 
profissionais de educação dos diversos níveis.

Art. 64. A formação de profissionais de educação 
para administração, planejamento, inspeção, supervisão 
e orientação educacional para a educação básica, será 
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível 
de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Art. 65. A formação docente, exceto para a edu-
cação superior, incluirá prática de ensino de, no míni-
mo, trezentas horas.

Art. 66. A preparação para o exercício do magis-
tério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prio-
ritariamente em programas de mestrado e doutorado.
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Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, 
poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a va-
lorização dos profissionais da educação, assegurando-
-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público:

I – ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, 
inclusive com licenciamento periódico remunerado 
para esse fim;

III – piso salarial profissional;
IV – progressão funcional baseada na titulação 

ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o 

exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério, nos termos das normas de cada sistema 
de ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 
40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são 
consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desem-
penho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído 
pela Lei nº 11.301, de 2006)

TÍTULO VII 
Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à 
educação os originários de:

I – receita de impostos próprios da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II – receita de transferências constitucionais e 
outras transferências;

III – receita do salário-educação e de outras con-
tribuições sociais;

IV – receita de incentivos fiscais;
V – outros recursos previstos em lei.
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca 

menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que cons-
ta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, 
da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e de-
senvolvimento do ensino público.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos trans-
ferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Mu-
nicípios, não será considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas 
de impostos mencionadas neste artigo as operações 
de crédito por antecipação de receita orçamentária 
de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspon-
dentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será con-
siderada a receita estimada na lei do orçamento anual, 
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a 
abertura de créditos adicionais, com base no eventual 
excesso de arrecadação.

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa 
previstas e as efetivamente realizadas, que resultem 
no não atendimento dos percentuais mínimos obriga-
tórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre 
do exercício financeiro.

§ 5º O repasse dos valores referidos neste arti-
go do caixa da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão 
responsável pela educação, observados os seguintes 
prazos:

I – recursos arrecadados do primeiro ao décimo 
dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II – recursos arrecadados do décimo primeiro ao 
vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III – recursos arrecadados do vigésimo primei-
ro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês 
subseqüente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos 
a correção monetária e à responsabilização civil e cri-
minal das autoridades competentes.

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 
com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compre-
endendo as que se destinam a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação;

II – aquisição, manutenção, construção e con-
servação de instalações e equipamentos necessários 
ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vin-
culados ao ensino;

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pes-
quisas visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino;

V – realização de atividades-meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino;
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VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de 
escolas públicas e privadas;

VII – amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo;

VIII – aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção 
e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I – pesquisa, quando não vinculada às instituições 
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de 
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramen-
to de sua qualidade ou à sua expansão;

II – subvenção a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III – formação de quadros especiais para a ad-
ministração pública, sejam militares ou civis, inclusive 
diplomáticos;

IV – programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psi-
cológica, e outras formas de assistência social;

V – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI – pessoal docente e demais trabalhadores da 
educação, quando em desvio de função ou em ativida-
de alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção 
e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publi-
cadas nos balanços do Poder Público, assim como 
nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da 
Constituição Federal.

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, priori-
tariamente, na prestação de contas de recursos públicos, 
o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição 
Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias e na legislação concernente.

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão 
mínimo de oportunidades educacionais para o ensino 
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por 
aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este 
artigo será calculado pela União ao final de cada ano, 
com validade para o ano subseqüente, considerando 
variações regionais no custo dos insumos e as diver-
sas modalidades de ensino.

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União 
e dos Estados será exercida de modo a corrigir, pro-
gressivamente, as disparidades de acesso e garantir 
o padrão mínimo de qualidade de ensino.

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá 
a fórmula de domínio público que inclua a capacidade 
de atendimento e a medida do esforço fiscal do res-

pectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em 
favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada go-
verno será definida pela razão entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, 
relativo ao padrão mínimo de qualidade.

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos 
§§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta 
de recursos a cada estabelecimento de ensino, con-
siderado o número de alunos que efetivamente fre-
qüentam a escola.

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá 
ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e 
dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de 
ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI 
do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número 
inferior à sua capacidade de atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista 
no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cum-
primento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescri-
ções legais.

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:

I – comprovem finalidade não-lucrativa e não 
distribuam resultados, dividendos, bonificações, par-
ticipações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma 
forma ou pretexto;

II – apliquem seus excedentes financeiros em 
educação;

III – assegurem a destinação de seu patrimônio 
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessio-
nal, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 
suas atividades;

IV – prestem contas ao Poder Público dos recur-
sos recebidos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão 
ser destinados a bolsas de estudo para a educação 
básica, na forma da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de va-
gas e cursos regulares da rede pública de domicílio do 
educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão da sua rede local.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e 
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público, inclusive mediante bolsas de estudo.

TÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a co-
laboração das agências federais de fomento à cultura 
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e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de edu-
cação escolar bilingüe e intercultural aos povos indí-
genas, com os seguintes objetivos:

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e 
povos, a recuperação de suas memórias históricas; a 
reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 
de suas línguas e ciências;

II – garantir aos índios, suas comunidades e po-
vos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos 
e científicos da sociedade nacional e demais socieda-
des indígenas e não-índias.

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente 
os sistemas de ensino no provimento da educação in-
tercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 
programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1º Os programas serão planejados com audi-
ência das comunidades indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os 
seguintes objetivos:

I – fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua 
materna de cada comunidade indígena;

II – manter programas de formação de pessoal 
especializado, destinado à educação escolar nas co-
munidades indígenas;

III – desenvolver currículos e programas espe-
cíficos, neles incluindo os conteúdos culturais corres-
pondentes às respectivas comunidades;

IV – elaborar e publicar sistematicamente mate-
rial didático específico e diferenciado.

§ 3o No que se refere à educação superior, sem pre-
juízo de outras ações, o atendimento aos povos indíge-
nas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, 
mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, 
assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de 
programas especiais. (Incluído pela Lei nº 12.416, de 2011)

Art. 79-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, 
de 9.1.2003)

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvol-
vimento e a veiculação de programas de ensino a dis-
tância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 
de educação continuada. (Regulamento)

§ 1º A educação a distância, organizada com 
abertura e regime especiais, será oferecida por ins-
tituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a 
realização de exames e registro de diploma relativos 
a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avalia-
ção de programas de educação a distância e a autori-
zação para sua implementação, caberão aos respecti-
vos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e 
integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento)

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento 
diferenciado, que incluirá:

I – custos de transmissão reduzidos em canais 
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II – concessão de canais com finalidades exclu-
sivamente educativas;

III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para 
o Poder Público, pelos concessionários de canais co-
merciais.

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou 
instituições de ensino experimentais, desde que obe-
decidas as disposições desta Lei.

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as 
normas para realização dos estágios dos alunos re-
gularmente matriculados no ensino médio ou superior 
em sua jurisdição.

Parágrafo único. O estágio realizado nas condi-
ções deste artigo não estabelecem vínculo emprega-
tício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, 
estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previ-
denciária prevista na legislação específica. (Revogado 
pela nº 11.788, de 2008)

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as 
normas de realização de estágio em sua jurisdição, ob-
servada a lei federal sobre a matéria. (Redação dada 
pela Lei nº 11.788, de 2008)

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei espe-
cífica, admitida a equivalência de estudos, de acordo 
com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.

Art. 84. Os discentes da educação superior pode-
rão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa 
pelas respectivas instituições, exercendo funções de 
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu pla-
no de estudos.

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titu-
lação própria poderá exigir a abertura de concurso 
público de provas e títulos para cargo de docente de 
instituição pública de ensino que estiver sendo ocu-
pado por professor não concursado, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 
41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Art. 86. As instituições de educação superior 
constituídas como universidades integrar-se-ão, tam-
bém, na sua condição de instituições de pesquisa, ao 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos 
da legislação específica.
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TÍTULO IX 
Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a 
iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da pu-
blicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Na-
cional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 
e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com 
a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2º O Poder Público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a de-
zesseis anos de idade.

§ 2o O poder público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado 
e a União, deverá:

I – matricular todos os educandos a partir dos 
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos 
seis anos, no ensino fundamental;

I – matricular todos os educandos a partir dos 
seis anos de idade, no ensino fundamental, atendidas 
as seguintes condições no âmbito de cada sistema de 
ensino: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

a) plena observância das condições de oferta 
fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes esco-
lares; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de 
pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da faixa 
etária de sete a catorze anos, no caso das redes esco-
lares públicas; e (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

c) não redução média de recursos por aluno do 
ensino fundamental na respectiva rede pública, re-
sultante da incorporação dos alunos de seis anos de 
idade; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

§ 3o O Distrito Federal, cada Estado e Município, 
e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada 
pela Lei nº 11.330, de 2006)

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 
(seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

II – prover cursos presenciais ou a distância aos 
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III – realizar programas de capacitação para todos 
os professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os recursos da educação a distância;

IV – integrar todos os estabelecimentos de ensi-
no fundamental do seu território ao sistema nacional 
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível su-
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5º Serão conjugados todos os esforços obje-
tivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de es-
colas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a dos 
Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao 
cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dis-
positivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios adaptarão sua legislação educacional e de 
ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um 
ano, a partir da data de sua publicação. (Regulamento)

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus 
estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às 
normas dos respectivos sistemas de ensino, nos pra-
zos por estes estabelecidos.

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram 
o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de oito anos.

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou 
que venham a ser criadas deverão, no prazo de três 
anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao 
respectivo sistema de ensino.

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre 
o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão resol-
vidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante 
delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas 
de ensino, preservada a autonomia universitária.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 
de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, 
e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e 
quaisquer outras disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Inde-
pendência e 108º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Paulo Renato Souza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23-12-1996

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a Mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER N° 220, DE 2012

DA Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 26, de 2012 (n° 
107/2012, na origem), do Presidente da Câ-
mara dos Deputados, no exercício do cargo 
de Presidente da República, que propõe 
seja autorizada a contratação de opera-
ção de crédito externo entre o Estado de 
Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – Banco 
Mundial (BIRD) –, com a garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até 
US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca), de principal, “em apoio ao ‘Programa 
de Desenvolvimento das Políticas Públicas 
do Estado de Pernambuco””.

Relatora: Senadora Lídice da Mata

I – Relatório

Com a Mensagem n° 26, de 2012 (n° 107, de 27 
de março de 2012, na origem), o Presidente da Câ-
mara dos Deputados, no exercício do cargo de Presi-
dente da República, submete à apreciação do Senado 
Federal pleito do Estado de Pernambuco, que solicita 
autorização para contratar operação de crédito exter-
no com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD) –, com a 
garantia da República Federativa do Brasil.

A operação de crédito, no valor de até US$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), destina-se a financiar o 
“Programa de Desenvolvimento das Políticas Públicas 
do Estado de Pernambuco – Expandindo Oportunida-
des e Aumentando a Equidade”, na modalidade deno-
minada Development Policy Loan – DPL.

Constam dos autos do processo a Exposição de 
Motivos n° 40/2012-MF, do Ministro da Fazenda, os 
pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral do Esta-
do de Pernambuco, da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
a Recomendação n° 1.276, de 2011, da Comissão de 
Financiamentos Externos (Cofiex), o credenciamento 
da operação pelo Banco Central, conforme registro 
de operações financeiras sob o n° ROF TA 611626, 

de 26 de março de 2012, e a minuta do contrato de 
empréstimo.

Segundo informações da STN, às fls.12, o Pro-
jeto contará com recursos totais no valor de US$ 500 
milhões, financiados pelo BIRD e liberados em uma 
única parcela, ainda em 2012. Não há previsão de 
contrapartida estadual.

A operação de crédito sob exame será efetuada 
na modalidade denominada Development Policy Loan 
– DPL, Margem Variável (Variable Spread Loan), com 
taxa de juros baseada na Libor mais spread defini-
do pelo credor e amortização em cinquenta parcelas 
entre 2017 e 2041.

De acordo com o cálculo efetuado pela STN, o 
custo estimativo da operação com o BIRD situa-se em 
3,12% ao ano, flutuante conforme a variação da Libor, 
patamar considerado aceitável pela STN, tendo em 
vista o custo médio de captação do Tesouro Nacional 
no mercado internacional.

II – Análise

As operações de crédito interno e externo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios estão sujeitas à observância das condições e 
exigências estabelecidas pelas Resoluções nºs 40 e 
43, de 2001, e n° 48, de 2007, todas do Senado Fe-
deral, bem como das disposições constantes da Lei 
Complementar n° 101, de 2000 – a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

Atendendo às determinações desses normati-
vos e tendo em vista as condições apresentadas pelo 
Estado de Pernambuco, a STN emitiu o Parecer n° 
246/2012/COPEM/STN, de 20 de maço de 2012 e a 
Nota n° 523/2012, de 27 de janeiro de 2012, também 
da referida COPEM/STN, ambos favoráveis ao pleito 
e à concessão de garantia da União à operação de 
crédito externo sob exame.

Particularmente em relação à concessão de ga-
rantia da União, prevista na Resolução n° 48, de 2007, 
e no art. 32 da LRF, é necessário o atendimento das 
seguintes condições:

1 – oferecimento de contragarantias suficientes para o 
pagamento de qualquer desembolso que a União 
venha a fazer se chamada a honrar a garantia;

2 – adimplência do tomador do empréstimo para com 
a União e para com as entidades controladas 
pelo Poder Público Federal, inclusive quanto à 
prestação de contas de recursos dela recebidos.
A STN, por intermédio do recém-citado Parecer 

(itens 17, 21, 22, e 27 a 30), informa que – mediante 
a Lei Estadual n° 14.443, de 17 de dezembro de 2011 
– o Poder Executivo foi autorizado a contratar a ope-
ração de crédito com o BIRD e a vincular receitas su-
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ficientes como contragarantias à garantia da União. A 
STN informa, também, que o Estado de Pernambuco 
encontra-se adimplente com as instituições integran-
tes do Sistema Financeiro Nacional. A verificação de 
adimplência financeira em face da Administração Pú-
blica Federal e suas entidades controladas, bem como 
no que diz respeito aos recursos dela recebidos po-
derá ser feita na ocasião da assinatura do contrato de 
contragarantia, conforme o art. 10, § 4°, da Resolução 
n° 48, de 2007, com a redação que lhe foi dada pela 
Resolução n° 41, de 2009, ambas do Senado Federal.

Segundo a análise da capacidade de pagamen-
to, procedida pela STN (Nota n° 984 – COREM/STN, 
de 11 de novembro de 2011 – não constante do pro-
cessado), o Estado de Pernambuco foi classificado na 
categoria “B”. Portanto, em condições suficientes para 
o recebimento da garantia da União.

Ademais, não constam pendências referentes aos 
financiamentos e refinanciamentos concedidos pela 
União ou garantias por ela honradas. Em cumprimen-
to à Emenda Constitucional n° 62, de 2009, relativa a 
pagamento de precatórios, a STN informa que foi ve-
rificada a situação de adimplência do Estado de Per-
nambuco (cf. itens 29 e 30 do Parecer acima citado).

Quanto aos aspectos orçamentários, o Chefe do 
Poder Executivo informa que o Programa de Desen-
volvimento de Políticas Públicas do Estado de Per-
nambuco está incluído no Plano Plurianual do Esta-
do, estabelecido pela Lei Estadual nº 14.532, de 9 de 
dezembro de 2011, e que a Lei Orçamentária de 2012 
(Lei Estadual n° 14.540, de 15 de dezembro de 2011) 
contempla dotações para o Programa.

Conforme a COREM/STN, o Estado de Pernam-
buco cumpre as metas estabelecidas no Programa de 
Ajuste e Reestruturação Fiscal e o presente empréstimo 
não representa violação do acordo de refinanciamento 
firmado com a União.

Quanto à observância dos limites e condições 
para a contratação do empréstimo, a Coordenação-
-Geral de Operações de Crédito de Estados e Muni-
cípios (COPEM/STN) informa, mediante o Parecer n° 
183, de 13 de março de 2012 (não constante do pro-
cessado), que foram cumpridas as exigências dispos-
tas nas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado 
Federal, e os requisitos previstos no art. 32 da LRF.
(item 13 do Parecer).

Registre-se, a propósito, que o comprometimen-
to médio anual do Estado com amortizações, juros e 
encargos – em relação à sua Receita Corrente Liquida 
(RCL) – foi estimado em 2,94%, no período de vigên-
cia do empréstimo (2012-2041). Por outro lado, a re-
lação Dívida Liquida/RCL é de apenas 0,54. Portanto, 

valores bem inferiores aos limites de 11,5% e de 2,0, 
respectivamente.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), no Parecer PGFN/COF n° 483/2012, assim 
como a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambu-
co, no Parecer n° 66/2012, de 27 de fevereiro de 2012, 
manifestaram-se pela legalidade das minutas contra-
tuais e regularidade dos documentos apresentados.

No exame das cláusulas da minuta contratual, 
a PGFN concluiu que foram estipuladas as cláusulas 
usuais de tais operações, tendo sido observado o dis-
posto no art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, que veda 
disposição contratual de natureza política ou atentatória 
à soberania nacional e à ordem pública.

Observou, porém, a existência de pendência re-
lativa à prestação de contas de recursos federais re-
cebidos anteriormente pelo Estado (SIAFI), fato que 
não impede a autorização da operação de crédito pelo 
Senado Federal, sob condição suspensiva, em vista 
do disposto no citado art. 10, § 4°, da Resolução n° 
48, de 2007.

Cumpre enfatizar que, conforme consta no item 
10 do citado Parecer da PGFN, o Estado de Pernam-
buco não extrapola os limites de gastos com pessoal 
e observa os limites constitucionais de gastos com 
saúde e educação.

A PGFN ressaltou, por fim, que “previamente à 
assinatura dos instrumentos contratuais sejam toma-
das as seguintes providências: (i) cumprimento subs-
tancial das condições prévias ao primeiro desembolso 
do contrato de empréstimo; (ii) verificação por parte da 
STN se o Estado encontra-se adimplente; e (iii) forma-
lização do contrato de contragarantia.”

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Quanto ao mérito, ressalte-se que os emprésti-
mos concedidos pelo BIRD – na modalidade de apoio 
às Políticas Públicas – são disponibilizados em apoio 
a políticas públicas consideradas relevantes para o 
desenvolvimento econômico sustentável dos mutu-
ários. Com efeito, não há obrigatoriedade de que os 
recursos sejam direcionados a um projeto de investi-
mento específico.

De acordo com parecer técnico, mencionado no 
item 4 do Parecer STN, “o conjunto de políticas apoia-
das pelo Programa Expandindo Oportunidades e Au-
mentando a Equidade compreende a interveniência de 
áreas chaves da administração estadual: Educação, 
Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de Riscos e De-
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sastres e Aumento da Capacidade de Gestão Pública. 
No seu conjunto, o Programa trata do desenvolvimento 
de um instrumental estratégico qualificado – com a for-
mulação de políticas específicas de forma a promover 
o desenvolvimento econômico e social.”

O Programa está estruturado em 3 componentes: 
(i) Melhoria da qualidade de vida; (ii) Criação de opor-
tunidades; e (iii) Aumento da capacidade de Gestão 
Pública em gerar resultados para os pernambucanos, 
com foco na melhoria das condições de vida e expan-
são das oportunidades de forma mais equânime.

III – Voto

Ante o exposto, voto favoravelmente à autorização 
para a contratação da operação de crédito externo plei-
teada pelo Estado de Pernambuco, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 7, DE 2012

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo entre o Estado de Per-
nambuco e o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento — Banco 
Mundial (BIRD) —, com a garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até 
US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), 
de principal, para financiar o “Programa de 
Desenvolvimento das Políticas Públicas do 
Estado de Pernambuco.”

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a 

contratar operação de crédito externo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento — 
Banco Mundial (BIRD) —, com a garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de até US$500.000.000,00 
(quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), de principal.

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento “Programa de Desenvolvimento das Políticas 
Públicas do Estado de Pernambuco – Expandindo 
Oportunidades e Aumentando a Equidade.”

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 500.000.000,00 (quinhentos mi-

lhões de dólares dos Estados Unidos da América);

V – modalidade: Margem Variável (Variable Spread 
Loan);

VI – amortização: em cinqüenta parcelas semestrais 
e consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, pagas nos dias 15 de maio e de novem-
bro de cada ano, vencendo-se a primeira par-
cela em 15 de maio de 2017 e a última em 15 
de novembro de 2041, sendo que cada parcela 
corresponderá a 2% (dois por cento) do valor 
total do empréstimo;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas dos pagamentos da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar dos Estados Unidos da Amé-
rica, acrescidos de uma margem (spread) a ser 
determinado pelo BIRD a cada exercício fiscal;

VIII – comissão à vista (Front-end fee): 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) sobre o valor total 
do empréstimo, a ser debitada na data em que 
o contrato entrar em efetividade;

IX – juros de mora: 0,5% (cinco décimos por cento) 
ao ano acrescidos aos juros devidos e ainda não 
pagos, vencidos trinta dias após a data prevista 
para o pagamento, sendo a mora aplicada nos 
termos contratuais;

X – Opção de alteração de modalidade de empréstimo: 
a modalidade da presente operação poderá ser 
alterada para margem fixa mediante solicitação 
formal ao credor, conforme cláusula contratual.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado de Pernambuco, na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que o Estado de 
Pernambuco:

I – celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 155 e das 
cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, combinados com o § 4° do art. 
167, todos da Constituição Federal, e outras ga-
rantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado ou das Transfe-
rências Federais;
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II – comprove junto ao Ministério da Fazenda:

a) adimplência quanto aos pagamentos 
e prestações de contas de que trata o art. 10 
da Resolução nº 48, de 2007;

b) o cumprimento substancial das con-
dições prévias ao primeiro desembolso do 
contrato de empréstimo.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão,
, Presidente
, Relatora

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional

Seção IV 
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

....................................................................................
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe-

deral instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I – transmissão causa mortis e doação, de quais-
quer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 3, de 1993)

II – operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain-
da que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 3, de 1993) 

III – propriedade de veículos automotores. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993) 

§ 1° O imposto previsto no incito I, a
§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
I – relativamente a bens imóveis e respectivos 

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou 
ao Distrito Federal

II – relativamente a bens móveis, títulos e crédi-
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá-
rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regu-
lada por lei complementar

a) se o doador tiver domicílio ou residência no 
exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processado no 
exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo 
Senado Federal;

§ 2° – O imposto previsto no inciso I, b, atenderá 
ao seguinte:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 3, de 1993)

I – será não cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 
ou pelo Distrito Federal;

II – a isenção ou não-incidência, salvo determi-
nação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com 
o montante devido nas operações ou prestações se-
guintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às 
operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencia-
lidade das mercadorias e dos serviços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do 
Presidente da República ou de um terço dos Senado-
res, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e 
prestações, interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, mediante resolução de iniciativa de um terço 
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas ope-
rações para resolver conflito específico que envolva 
interesse de Estados, mediante resolução de iniciati-
va da maioria absoluta e aprovada por dois terços de 
seus membros;

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados 
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas 
à circulação de mercadorias e nas prestações de ser-
viços, não poderão ser inferiores às previstas para as 
operações interestaduais;
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VII – em relação às operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado 
em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário 
for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não 
for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior, 
caberá ao Estado da localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual;

IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do 

exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a 
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como 
sobre serviço prestado no exterior, cabendo o impos-
to ao Estado onde estiver situado o estabelecimento 
destinatário da mercadoria ou do serviço;

 a) sobre a entrada de bem ou mercadoria impor-
tados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 
que seja a sua finalidade, assim como sobre o servi-
ço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado 
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento 
do destinatário da mercadoria, bem ou serviço (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

b) sobre o valor total da operação, quando mer-
cadorias forem fornecidas com serviços não compre-
endidos na competência tributária dos Municípios;

X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior pro-

dutos industrializados, excluídos os semi-elaborados 
definidos em lei complementar;

a) sobre operações que destinem mercadorias 
para o exterior, nem sobre serviços prestados a des-
tinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 
operações e prestações anteriores; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003) 

b) sobre operações que destinem a outros Es-
tados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 
153, § 5°;

d) nas prestações de serviço de comunicação 
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)

XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, 
o montante do imposto sobre produtos industrializados, 
quando a operação, realizada entre contribuintes e re-
lativa a produto destinado à industrialização ou à co-
mercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do im-

posto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição 

do estabelecimento responsável, o local das operações 
relativas à circulação de mercadorias e das prestações 
de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exporta-
ções para o exterior, serviços e outros produtos além 
dos mencionados no inciso X, a

f) prever casos de manutenção de crédito, rela-
tivamente à remessa para outro Estado e exportação 
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre 
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer 
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se apli-
cará o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda 
Constitucional n° 33, de 2001) 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o mon-
tante do imposto a integre, também na importação do 
exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela 
Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o in-
ciso I, b, do caput deste artigo e o art. 153, I e II, ne-
nhum outro tributo incidirá sobre operações relativas 
a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, 
lubrificantes e minerais do País.

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o in-
ciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum 
outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a 
energia elétrica, serviços de telecomunicações, deriva-
dos de petróleo, combustíveis e minerais do País. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o 
inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, ne-
nhum outro imposto poderá incidir sobre operações 
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunica-
ções, derivados de petróleo, combustíveis e minerais 
do País. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 33, de 2001) 

§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á 
o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
33, de 2001)

I – nas operações com os lubrificantes e com-
bustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao 
Estado onde ocorrer o consumo (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 33, de 2001)
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II – nas operações interestaduais, entre contribuin-
tes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e 
combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, 
o imposto será repartido entre os Estados de origem e 
de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade 
que ocorre nas operações com as demais mercadorias; 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

III – nas operações interestaduais com gás natural 
e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não 
incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não 
contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem. 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

IV – as alíquotas do imposto serão definidas 
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, 
nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte: 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

a) serão uniformes em todo o território nacional, 
podendo ser diferenciadas por produto; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

b) poderão ser específicas, por unidade de me-
dida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor 
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu 
similar alcançaria em uma venda em condições de li-
vre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal n° 33, de 2001) 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.(Incluído 
pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)

§ 5° As regras necessárias à aplicação do dis-
posto no § 4°, inclusive as relativas à apuração e à 
destinação do imposto, serão estabelecidas median-
te deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do § 2°, XII, g. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional n° 33, de 2001) 

§ 6° O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela 
Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003) 

I – terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado 
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 42, 
de 19-12-2003) 

II – poderá ter aliquotas diferenciadas em função 
do tipo e utilização. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional n° 42, de 19-12-2003) 

SEÇÃO VI 
Da Repartição das Receitas Tributarias

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal:

I – o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação 
do imposto que a União instituir no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e sete por cento 
na seguinte forma:

I – do produto da arrecadação dos impostos so-
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e oito por cento na 
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional n° 55, de 2007)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os pla-
nos regionais de desenvolvimento, ficando assegura-
da ao semi árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 
mês de dezembro de cada ano. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 55, de 2007) 

II – do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados 
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.

III – do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4°, vinte e cinco por cento) para os Estados e 
o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, obser-
vada a destinação a que se refere o inciso II, c, do re-
ferido parágrafo. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n° 42, de 2003)

III – do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4°, 29% (vinte e nove por cento) para os Esta-
dos e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, 
observada a destinação a que se refere o inciso II, c, 
do referido parágrafo. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 44, de 2004)

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efetu-
ada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á 
a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
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§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos 
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que 
receberem nos termos do inciso II, observados os cri-
térios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4° Do montante de recursos de que trata o 
inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por 
cento serão destinados aos seus Municípios, na for-
ma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas

Art. 167. São vedados:
....................................................................................

§ 4° É permitida a vinculação de receitas pró-
prias geradas pelos impostos a que se referem os 
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 
157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de ga-
rantia ou contragarantia à União e para pagamento de 
débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional n° 3, de 1993) 
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N° 62, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009

Altera o art. 100 da Constituição Fe-
deral e acrescenta o art. 97 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, ins-
tituindo regime especial de pagamento de 
precatórios pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N° 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cum-

primento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito 
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 

e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, 
o interesse econômico e social da operação e o aten-
dimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização 
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 
créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicio-
nais dos recursos provenientes da operação, exceto no 
caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados 
pelo Senado Federal;

IV – autorização especifica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabe-
lecidas nesta Lei Complementar

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária 
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de 
créditos adicionais, serão objeto de processo simplifi-
cado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, 
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total 
dos recursos de operações de crédito nele ingressa-
dos e o das despesas de capital executadas, obser-
vado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de ca-
pital as realizadas sob a forma de empréstimo ou fi-
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promover 
incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência 
do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta 
ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso I for concedido por instituição financeira 
controlada pelo ente da Federação, o valor da opera-
ção será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)
§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Se-

nado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério 
da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado 
e atualizado das dívidas públicas interna e externa, ga-
rantido o acesso público às informações, que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;
II – saldos atualizados e limites relativos às dívi-

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e 
concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo 
não conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e créditos.
....................................................................................

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em 
operações de crédito internas ou externas, observa-
dos o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, 
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no caso da União, também os limites e as condições 
estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 1º A garantia estará condicionada ao ofereci-
mento de contragarantia, em valor igual ou superior ao 
da garantia a ser concedida, e à adimplência da enti-
dade que a pleitear relativamente a suas obrigações 
junto ao garantidor e às entidades por este controladas, 
observado o seguinte:

I – não será exigida contragarantia de órgãos e 
entidades do próprio ente;

II – a contragarantia exigida pela União a Estado 
ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá 
consistir na vinculação de receitas tributárias direta-
mente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor 
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquida-
ção da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a orga-
nismo financeiro internacional, ou a instituição federal 
de crédito e fomento para o repasse de recursos exter-
nos, a União só prestará garantia a ente que atenda, 
além do disposto no § 1º, as exigências legais para o 
recebimento de transferências voluntárias.

§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limi-

tes fixados pelo Senado Federal.
§ 6º É vedado às entidades da administração 

indireta, inclusive suas empresas controladas e sub-
sidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos 
de fundos.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à conces-
são de garantia por:

I – empresa controlada a subsidiária ou con-
trolada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições;

II – instituição financeira a empresa nacional, 
nos termos da lei.

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a ga-
rantia prestada:

I – por instituições financeiras estatais, que se 
submeterão às normas aplicáveis às instituições finan-
ceiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;

II – pela União, na forma de lei federal, a empre-
sas de natureza financeira por ela controladas, direta 
e indiretamente, quanto às operações de seguro de 
crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em 
razão de garantia prestada, a União e os Estados po-
derão condicionar as transferências constitucionais ao 
ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido 
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de 

garantia prestada em operação de crédito, terá sus-
penso o acesso a novos créditos ou financiamentos 
até a total liquidação da mencionada dívida.
....................................................................................

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 220, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluin-
do pela apresentação do Projeto de Resolução nº 7, 
de 2012 (MSF 26/2012), que autoriza a contratação 
de operação de crédito externo entre o Estado de Per-
nambuco e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD) –, com a 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, para financiar o “Programa 
de Desenvolvimento das Políticas Públicas do Estado 
de Pernambuco”.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, f, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2004-Comple-
mentar, do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a 
criação de conselhos tripartites, com representantes 
do governo, empregados e empregadores, para fisca-
lizar a concessão de incentivos fiscais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu sou 
a primeira inscrita para uma comunicação inadiável e 
gostaria que V. Exª me inscrevesse como tal.

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª é a primeira inscrita para uma comuni-
cação inadiável, Senadora Ana Amélia.

Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu sou 

o segundo inscrito para uma comunicação inadiável, 
mas, como também estou inscrito, se não chegar nin-
guém nesse período, aceito ser chamado como orador 
inscrito em, se não me engano, vigésimo sexto lugar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É verdade, eu teria que chamar 26 e nenhum 
estar aí, mas podemos tentar.

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

queria me inscrever pela Liderança da Minoria para 
falar após a Ordem do Dia.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, após a Ordem do Dia.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
como primeira oradora inscrita.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta Senadora 
Marta. 

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, infelizmente, Srª Presidenta, todos os jornais 
do dia do hoje do meu Estado, o Estado do Amazonas, 
trazem mais uma triste notícia que muito nos preocupa.

Refiro-me às enchentes dos rios, que, no dia de 
ontem, levaram mais quatro Municípios a decretarem 
situação de emergência. São os Municípios todos lo-
calizados na calha do rio Solimões, especialmente os 
Municípios localizados no Alto Solimões, os Municípios 
de Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de 
Olivença e Tabatinga. Repito: todos eles localizados no 
Alto Solimões. Com isso, subiu para quinze o número 
de Municípios amazonenses que estão em situação 
de emergência.

Na Calha do Juruá, Srª Presidenta, Srªs e Srs. 
Senadores, a situação é extremamente crítica. Várias 
comunidades já estão isoladas nos Municípios de Ei-
runepé, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Carauari 
e Juruá. Na região do Purus, outro importante rio do 
nosso Estado, a situação também não é diferente, 
principalmente para os moradores das regiões ribeiri-
nhas e das comunidades dos Municípios que têm sido 
atingidos também, como Pauini, Lábrea, Canutama e 
Boca do Acre.

Segundo o jornal Amazonas em Tempo, que 
tenho em mãos, o Prefeito de Tabatinga, Saul Nunes, 
afirma que 99% da párea rural da cidade já foi atingida 
pela cheia, afetando, somente naquele Município, em 
torno de 10 mil pessoas. Cabe destacar aqui, diante 
dessa situação muito grave – eu aqui citei os Municípios 
da Calha do rio Purus, do Juruá e do Solimões –, que 
hoje nós temos em torno de 25 mil famílias, somente 
aquelas localizadas na região ribeirinha, atingidas di-
retamente pela cheia, causando transtornos. Porque 
quando a cheia chega às comunidades do interior, a 
população sofre não apenas por ver suas casas inva-
didas pela água, seus pertences perdidos e dificulda-
des na moradia, mas por enfrentar outra dificuldade, 
que é a perda da plantação e da sua criação, o que faz 
com que as pessoas percam não só a possibilidade e 
a capacidade de subsistência, mas também a capa-
cidade de renda, de acessar a renda para continuar o 
sustento de suas famílias.

Mas eu quero, diante dessa situação delicada – 
e ainda não estamos no final do período das chuvas 

nem da subida dos rios; os rios continuam a subir no 
Estado do Amazonas –, destacar o trabalho que a 
Defesa Civil do Estado do Amazonas vem realizan-
do. De fato, aqueles profissionais e o próprio Governo 
não vêm medindo esforços no sentido de minimizar 
os problemas das populações dessas regiões, princi-
palmente os problemas que atingem os ribeirinhos do 
nosso Estado. Mais de 100 toneladas de alimentos já 
foram distribuídas para mais de 23 mil famílias afeta-
das pela cheia.

A Presidenta Dilma Rousseff, numa conversa 
recente que teve com o Governador do meu Estado, 
Omar Aziz, assumiu o compromisso de, junto com o 
Governador, liberar emergencialmente em torno de 
R$12 milhões, via Ministério da Integração Regional, 
que deverão ser utilizados na ajuda a aproximadamente 
30 mil famílias desabrigadas ou em situação de risco. 
É exatamente com essa expectativa... Porque, duran-
te a conversa, a Presidenta garantiu ao Governador 
Omar que o Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, brevemente iria à cidade de Manaus. De fato, 
o Ministro viajará para Manaus amanhã, onde acom-
panhará o Governador num sobrevoo e numa visita 
a vários Municípios do interior, cuja população está 
sofrendo muito com a alagação. Então, é esperada 
com muita expectativa não só a presença do Ministro 
Fernando Bezerra, que chegará amanhã e fará todas 
essas visitas na próxima sexta-feira, mas também é 
grande a expectativa de que, de fato, essa promessa 
da liberação de R$12 milhões aconteça o mais rapi-
damente possível. Nós também estamos aguardando 
com muita expectativa que o Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro, libere em 
torno de R$8 milhões, a título de fundo emergencial, 
para ajudar os agricultores que perderam parte da sua 
produção devido à enchente. 

Recentemente, estivamos, junto com o Secretário 
de Produção Rural do Amazonas, o titular da Sepror, 
com o Ministro Mendes Ribeiro, que teve a gentileza 
de vir ao Senado, ao meu gabinete. Com ele fizemos 
uma reunião importante. A reunião aconteceu há mais 
ou menos duas semanas, talvez um pouco mais. Na-
quela oportunidade, Senador Paim, mostramos ao 
querido Ministro Mendes Ribeiro, do Estado de V. Exª 
e da Senadora Ana Amélia, algumas fotografias que 
mostram a situação extremamente delicada por que 
passam alguns agricultores do meu Estado.

Diferentemente, Senadora Ana Amélia, do Rio 
Grande do Sul, no Estado do Amazonas, grande par-
te dos agricultores não tem a posse da terra titulada 
porque trabalham em áreas de várzea, que são de 
propriedade da União. Aliás, aprovamos uma lei, o 
Congresso Nacional aprovou uma lei denominada Terra 
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Legal, que vai possibilitar a legalização da posse da 
terra por esses agricultores, por esses ribeirinhos, nas 
várzeas da Amazônia. Enquanto isso não acontece, eles 
não podem acessar legalmente o Seguro Safra, que 
sabemos que existe para aqueles que têm a titulação. 

Então, o Ministro ficou de apresentar alternativas 
no sentido de liberar em torno de R$8 milhões, por meio 
do fundo emergencial para os agricultores e, com isso, 
compensar pelo menos parte da perda da produção 
dos trabalhadores que vivem em nossa região.

Então, Srª Presidenta, eu quero dizer que as en-
chentes tem se tornado cada vez mais frequentes em 
nosso País, sobretudo na nossa região, na região Norte, 
na Amazônia. Isso nos leva à necessidade de debater a 
implementação de políticas públicas preventivas e co-
ordenadas entre a União e Governos estaduais. Para o 
Acre, por exemplo, já foi anunciado um sistema de mo-
nitoramento para a prevenção de chuvas e enchentes. 

A Agência Nacional de Águas – ANA, vai elaborar 
um mapa de vulnerabilidade às inundações no Estado, 
que, por sua vez, será incluído num atlas de âmbito 
nacional, cujo objetivo é preparar um diagnóstico dos 
principais rios do País. Esse trabalho vai identificar 
os trechos inundáveis dos rios, ao mesmo tempo em 
que selecionará as áreas críticas para a prevenção, 
adaptação e controle de inundações, permitindo uma 
visão integrada e global para o País sobre a ocorrên-
cia desses eventos que, repito, estão cada vez mais 
frequentes. São...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a V. Exª e concluirei num minuto.

São experiências, portanto, que precisam ser re-
plicadas em todas as regiões, Srª Presidenta, porque 
nós e o Poder Executivo, trabalhando de forma integrada 
– Municípios e Estados com o Poder Público federal –, 
precisamos nos antecipar a essas questões e dar con-
dições de maior segurança àquelas pessoas que são 
atingidas com maior frequência ou por inundações, no 
caso da Amazônia, ou por secas que, antigamente, ti-
nham um ciclo de 20 ou 30 anos, mas, agora, esse ciclo 
tem se repetido a cada dois ou três anos, Srª Presidenta.

Quero dizer que será muito bem-vindo o Ministro 
Fernando Bezerra ao Estado do Amazonas. Espera-
mos que ele leve boas notícias e confirme aquilo que a 
Presidenta já prometeu: dar uma ajuda, imediatamente, 
àquela gente tão sofrida. 

Muito obrigada. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, ativíssima Senadora pelo Amazonas, 
Vanessa Grazziotin.

Pois não, Senador Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem re-
visão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, eu e a 
Senadora Ana Amélia acabamos de receber, aqui e 
agora, no plenário...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu e a 
Senadora Ana Amélia recebemos, aqui e agora, uma 
delegação de Serafina Corrêa: o Vice-Prefeito Flávio 
José; a Secretária de Educação, Ivete Maria Soccol; e 
Jennyfer Zanluchi Scheffer, Rainha do Cinquentenário 
do Município de Serafina Corrêa. Trata-se de Município 
que vive principalmente da indústria, da alimentação 
e da agricultura.

Faço este registro porque todas às vezes que 
uma rainha vem a esta Casa assim o fazemos. Assim 
sendo, registro a presença da Rainha de Serafina Cor-
rêa que veio visitar a Senadora Ana Amélia, a mim e 
ao Senado.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, para 

uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente Marta Suplicy; Srªs e Srs. Senadores; re-
presentação de Serafina Corrêa, que está visitando o 
Senado Federal e que recepcionamos com o Senador 
Paim; telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rá-
dio Senado; eu recebo com grande entusiasmo, Pre-
sidente Marta Suplicy, as notícias de que a aplicação 
da Lei de Ficha Limpa para o Poder Judiciário começa 
a ser debatida pelo Conselho Nacional de Justiça. A 
votação, como a mídia divulgou, iniciou-se na segunda-
-feira junto ao Conselho.

A proposta do Conselheiro Bruno Dantas, repre-
sentante do Senado Federal no Conselho Nacional 
de Justiça, determina que todos os tribunais do País 
devem contratar somente pessoas com ficha limpa 
para os chamados cargos de confiança, que são pre-
enchidos sem concurso público. Caso seja aprovada, 
a regra será aplicada à Justiça Federal, à Eleitoral, à 
Justiça Estadual, à Militar e aos Tribunais de Contas.

A votação foi interrompida por um pedido de vis-
ta de dois conselheiros, mas a discussão se iniciou, 
e isso – a meu ver – é extremamente saudável para 
todas as instituições brasileiras, não só do Judiciário, 
mas especialmente do Congresso Nacional e também 
do Poder Executivo.

A Lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular, ga-
nhou as redes sociais e foi considerada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, tornando-se um mar-
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co para a democracia e também para a luta contra a 
corrupção e a impunidade em nosso País.

Os conselheiros do CNJ sabem que a Lei da 
Ficha Limpa acompanha perfeitamente o princípio 
da moralidade no setor público, que está no texto da 
nossa própria Constituição Federal.

O cenário político está sendo redesenhado. Como 
uma onda, o trabalho sério comprometido com a aus-
teridade e responsabilidade para evitar que crimes 
contra o patrimônio público no Brasil avancem está 
ganhando adeptos em todo o País.

Esse pensamento já sensibilizou o interior do 
nosso Brasil. Relembro que, no Município de Erechim, 
na região norte do meu Estado do Rio Grande do Sul, 
já está sendo aplicada a Lei da Ficha Limpa na Prefei-
tura e na Câmara Municipal. O projeto, de autoria do 
Vereador José Rodolfo Mantovani, meu correligionário 
do Partido Progressista, virou lei já no ano passado.

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a maior 
cidade do planalto médio gaúcho, seguiu os mesmos 
passos com o projeto de autoria do Vereador Rafa-
el Bortoluzzi, também do PP, e já foi aprovado. Falta 
apenas iniciar a discussão da ficha limpa no poder 
Executivo, criando, assim, uma espécie de trabalho 
conjunto entre os três Poderes, estabelecendo regras 
bem mais claras na administração pública, em todos 
os níveis da Federação.

Quem administra o serviço público têm a liberda-
de de preencher cargos sem concurso público, mas é 
obrigado a fazê-lo com responsabilidade, nomeando 
pessoas sem condenações por um órgão colegiado.

Quem representa o povo brasileiro deve traba-
lhar com seriedade e lisura. Não há outra forma de 
enfrentar os problemas da impunidade e da corrupção 
em nosso País.

As instituições devem assumir a sua função im-
portante e insubstituível nesta maré de transformação 
da sociedade, cada vez mais vigilante e atenta ao com-
portamento de políticos e gestores públicos.

Apoio a apuração minuciosa de toda denúncia 
de corrupção envolvendo parlamentares de qualquer 
partido, inclusive o meu PP. Reafirmo que não tenho 
compromisso com os erros.

Se um representante do povo, se um parlamen-
tar, que é eleito para legislar e fiscalizar a aplicação 
das leis, não respeitar essas leis, nosso País não vai 
amadurecer como democracia. Não conseguirá erra-
dicar a cultura da impunidade.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É por 
isso que quero manifestar aqui, Presidente, e estou 
concluindo, uma apreciação muito positiva à Lide-

rança do Partido Democratas pela forma como tem 
agido exemplarmente, tanto no caso que envolveu a 
expulsão do ex-Governador José Roberto Arruda, do 
Distrito Federal, expulso do partido, quanto agora ao 
afastar, a pedido, o Senador Demóstenes Torres da 
Liderança aqui no Senado.

Senhoras e senhores, o Senado Federal deve 
ser o exemplo para o Brasil. Votamos e aprovamos 
na Comissão de Assuntos Econômicos o fim do 14º 
e 15º salários para Deputados e Senadores porque 
entendemos que esse ganho não é mais adequado à 
realidade do nosso trabalho aqui em Brasília.

Acredito que esses limites devem se estender 
também a ganhos de Ministros de Estado, impedindo 
o acúmulo de vencimentos dos Ministros com ganhos 
recebidos pelo trabalho em conselhos de empresas 
estatais.

Ao buscar na Consultoria Legislativa do Senado, 
encontrei um projeto da Senadora Gleisi Hoffmann, hoje 
Ministra-Chefe do Gabinete Civil, um projeto com esse 
objetivo. A relatoria já está nas mãos do Senador José 
Pimentel e a matéria terá meu integral apoio.

Não tenho dúvidas de que a população brasileira 
espera de nós, políticos, compromissos sérios não só 
em relação à Ficha Limpa, mas com o próprio com-
portamento, que não pode compactuar com ilícitos de 
qualquer natureza.

Muito obrigada, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, que 

é um orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senadora Marta Suplicy, nossa Vice-Presi-
dente do Senado Federal, caros colegas, nesta tarde, 
venho abordar um tema que considero, não só para 
nós, catarinenses, mas para o sul do Brasil e para o 
País inteiro, uma questão de pequenos produtores. 
Venho fazer uma análise, em relação aos pequenos 
produtores, sobre o que é uma espécie de artesana-
to, uma produção artesanal de vinhos – inclusive, na 
Espanha, eles consideram que o vinho não é uma be-
bida, vamos dizer assim, alcoólica, pois ela faz parte 
da alimentação, da dieta.

Eu vou concluir esta análise com alguns dados, 
culminando no sentido de que os vinhos mais espe-
cializados, familiares, vinhos que têm pouca produção 
possam, embora sejam enquadrados na legislação 
como tendo teor alcoólico, participar da legislação 
da micro e pequena empresa, para fortalecer não só 
o turismo, os caminhos que fomentam esse campo, 
mas as famílias que se dedicam a isso. São micro e 
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pequenas empresas que trabalham quase que no re-
gime familiar e estão lá localizadas, primando por um 
produto bem refinado, melhor. Trabalhar isso é uma 
espécie de artesanato.

Isso faz com que se evite o êxodo rural, com 
que se fomente a descentralização, ajudando, assim, 
todos os setores. É o caso até – já tenho feito uma 
análise – dos miniprodutores de cerveja, que também 
oferecem essas rotas turísticas, que estimulam muito. 
Não são grandes produtores, são pequenos. Deve-se 
enquadrá-los também nessa linha. Como nos países 
desenvolvidos, há um fomento nessa direção. Faço 
uma análise, para trazer alguns dados nessa direção.

Nos últimos anos, caros Colegas, a produção 
brasileira de vinhos finos deu um significativo salto, 
tanto em qualidade quanto em volume de produção, 
acompanhando uma tendência de consumo brasilei-
ro em plena ascensão, apesar de ainda distante dos 
padrões europeus.

O Rio Grande do Sul, no seu Vale dos Vinhedos, 
e outras importantes regiões vinícolas, teve papel pio-
neiro no crescimento dessa indústria. Em Santa Cata-
rina, alcançamos, nos últimos anos, um estágio eleva-
do de qualificação, com o devido reconhecimento dos 
setores especializados, com importantes premiações. 
Na ExpoVinis 2011, a maior feira do setor na América 
Latina, seis de nossos vinhos de altitude ficaram entre 
os dez melhores, entre brancos, tintos e fortificados.

Gostaria de fazer uma menção especial à Acavits, 
Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Fi-
nos de Altitude, presidida pelo empresário José Eduardo 
Pioli Bassetti, que, reunindo cerca de 30 produtores, 
trabalha pelo fortalecimento e divulgação do setor.

Trago este tema, nobres Colegas, em função da 
investigação aberta pelo Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, para verificar o im-
pacto da entrada de vinhos importados e um eventual 
prejuízo à indústria nacional. Nesse caso, cogita-se a 
criação de salvaguardas, como estabelecimento de 
cotas e elevação dos impostos sobre os importados.

Atualmente, cerca de 80% do preço de uma gar-
rafa de vinho importado são impostos. Ficam de fora 
dessa regra os países que integram o Mercosul ou 
que estejam sujeitos a tratados específicos de comér-
cio exterior.

Ocorre que o vinho nacional, nobres colegas, 
paga igualmente uma pesada carga tributária, superior 
a 64% do preço final. São impostos como ICMS, PIS, 
Cofins, IPI, entre outros.

Historicamente, a criação de barreiras internacio-
nais não se configura prática eficiente como propulsora 
da indústria nacional.

Desse protecionismo decorre um cenário de con-
corrência irreal, que não estimula a qualificação, ino-
vação e competitividade. O caso da indústria automo-
bilística brasileira é bom exemplo disso.

Em pronunciamento ontem, nesta tribuna, tive a 
oportunidade de citar o economista e ex-ministro Maíl-
son da Nóbrega, a quem volto. Sobre o protecionismo e 
seus efeitos, ele afirma que “no curto prazo, veremos o 
encarecimento dos produtos, o aumento das pressões 
inflacionárias e a redução do ambiente competitivo. No 
médio e longo prazo, a proteção do Estado conduz à 
acomodação e inibe a busca de eficiência da indústria. 
Além disso, ela também limita o ganho em produtivida-
de e conspira contra o crescimento do País”.

No caso do vinho, teremos, para o consumidor, 
um cenário em que não haverá redução de preços do 
produto nacional e elevação dos importados, restrin-
gindo a variedade de oferta. Para o produtor, a situação 
real não muda, apenas fica camuflada pela barreira 
governamental.

A alternativa passa por estímulos reais internos, 
dentre os quais o mais relevante é a redução da carga 
tributária. Se já avançamos na qualidade do produto, 
falta-nos este fator vital de competitividade. Santa Ca-
tarina apostou nesse caminho, reduzindo considera-
velmente o ICMS, e a produção local deu resposta à 
altura. Hoje, são produzidos cerca de 500 mil litros por 
ano, com a previsão de elevação para dois milhões 
em curto prazo.

A produção nacional de vinhos finos também cres-
ceu exponencialmente: em 2011, foram 47,6 milhões 
de litros, em comparação aos 24,8 milhões de 2010. No 
entanto, a fatia de mercado ocupada pelos brasileiros 
reduziu. Há uma década, era de 50% e hoje responde 
por 21%. Se por um lado o mercado viu proliferação de 
vinhos estrangeiros, esses números espelham outra 
realidade: a mudança conceitual da produção, que mi-
grou dos vinhos mais simples aos de alta sofisticação, 
ou melhor sofisticação, eu diria.

Esta melhoria de qualidade, que traz implícito 
um ganho de valor agregado, é fruto também dessa 
abertura de mercado e da saudável convivência com 
os concorrentes externos.

Ainda temos muito para melhorar. Informações 
dão conta de que 95% das vinícolas brasileiras são 
familiares. Vejam bem: 95% das vinícolas brasileiras 
são familiares! No entanto, 90% da produção concen-
tram-se em 15 ou 20 grandes empresas. Devemos 
buscar um modelo que estimule o crescimento dessa 
produção familiar.

Para o atendimento do anseio do setor quanto 
a um tratamento tributário mais benéfico, duas hipó-
teses se apresentam. Uma seria caracterizar o vinho 
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como produto alimentício e não como bebida alcoó-
lica, como faz a legislação espanhola. Essa posição, 
além de despertar polêmica, apresenta-se no contexto 
mundial como excepcionalidade – essa é a legislação 
espanhola.

Uma alternativa viável, considerando seu menor 
teor etílico, é excluir o vinho da vedação estabelecida 
no art. 17 da Lei Complementar n9 123, de 2006 – a 
Lei da Micro e Pequena Empresa. O texto impede que 
os pequenos produtores sejam incluídos no Simples 
Nacional, usufruindo de redução da carga e simplifi-
cação na forma de arrecadação.

Destaco que o estímulo aos pequenos produto-
res produz saudáveis efeitos colaterais, sendo o mais 
marcante deles a criação e desenvolvimento de novos 
roteiros turísticos, do chamado enoturismo. São muitos 
os exemplos vitoriosos no mundo, que terminaram por 
tornarem-se marcas registradas, como Champagne 
e Borgonha, na França; a Emília Romana, na Itália; 
o Vale do Douro, em Portugal; ou ainda Mendoza, na 
vizinha Argentina.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já estou concluindo, nobre Presidente.

O Rio Grande do Sul, com o já citado Vale dos 
Vinhedos, também é emblemático. É o nascedouro de 
outra cadeia produtiva, limpa e sustentável, que gera 
milhares de empregos e renda.

O benefício deve ser estendido, igualmente, aos 
pequenos produtores de cerveja. Em Santa Catarina, já 
contamos como uma Rota da Cerveja Artesanal, que dá 
seus primeiros passos, já com resultados consistentes. 
A inclusão no Simples será contribuição decisiva para 
os microcervejeiros e toda a cadeira produtiva deles 
derivada. E assim nós lutamos pelo vinho.

Para nosso desenvolvimento pleno e consistente, 
no cenário econômico globalizado do século 21, é inar-
redável criar um ambiente interno de competitividade.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já concluo.

Para tanto, precisamos de investimentos em in-
fraestrutura logística, redução das taxas de juros, além 
de uma revisão de nossa carga tributária escorchante. 
Tenho repetido à exaustão este mantra: reduzir, sim-
plificar e distribuir. Isto vale não apenas para o vinho, 
mas para todos os setores produtivos de nosso País.

Essas são as nossas considerações, nobre Pre-
sidente e caros colegas, em relação a esse tipo de 
produção, de microprodução, para estimular, inclusive, 
a permanência dos produtores familiares no campo, 

nos lugares onde podem ser geradas linhas turísticas, 
roteiros turísticos no País.

Muito obrigado, nobre Presidente e caros colegas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra o Senador Paulo Paim para uma 

comunicação inadiável por cinco minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presiden-

ta, eu vou abrir mão da minha comunicação inadiável 
e vou aguardar para falar como orador inscrito.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.

Com a palavra o Senador Cyro Miranda em per-
muta com o Senador Mozarildo Cavalcanti, como ora-
dor inscrito.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Senadora Marta Suplicy, que preside 
esta sessão.

Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio Senado, 
imprensa, vejo com extrema preocupação a possibilida-
de de o Senado vir a aprovar o Projeto de Resolução 
nº 72, de 2010, de autoria do nobre Senador Romero 
Jucá, que estabelece alíquotas únicas do Imposto so-
bre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.

Salvo melhor juízo, o projeto contém vícios de 
inconstitucionalidade.

Além disso, é um verdadeiro míssil contra todos 
os esforços de diversos Estados da Federação no sen-
tido de dinamizar as economias regionais.

Quem conhece a economia de Goiás e de outros 
Estados no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, mas 
principalmente de Vitória, do Espírito Santo, e de Santa 
Catarina, sabe do esforço dos governos estaduais para 
promover a industrialização e abrir novos horizontes 
de emprego e renda.

Ao longo das últimas décadas, foi marcante a 
ausência de uma política federal consistente de de-
senvolvimento regional, capaz de incentivar o deslo-
camento do eixo de concentração das indústrias do 
Sul e Sudeste para outras regiões do Brasil.

Não se pode pensar em desenvolvimento do Bra-
sil sem a interiorização do progresso.

Nessa luta, os Estados mais pobres sempre estão 
praticamente sós para saírem da condição de produ-
tores primários e atraírem indústrias de transformação 
tão necessárias ao desenvolvimento regional.

O caminho nesse sentido tem sido o incentivo 
fiscal sob diversas formas, para que importantes in-
dústrias venham para esses Estados.

Cito aqui, pela relevância, o exemplo de Catalão 
e Rio Verde. São duas cidades do interior goiano que 
tiveram um crescimento impressionante ao longo das 
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últimas décadas, porque o Estado ofereceu incentivos 
fiscais à Mitsubishi Motors e à Perdigão para se insta-
larem nos respectivos Municípios 

A bem da verdade, Srªs e Srs. Senadores, ne-
nhum Estado perdeu arrecadação nos últimos 15 anos. 
Todos ganharam.

Anápolis, seguindo o mesmo modelo de incenti-
vo, é a principal cidade industrial e centro logístico do 
Centro-Oeste brasileiro, com o Porto Seco e o Distrito 
Industrial.

O Município é o primeiro no ranking regional de 
competitividade e desenvolvimento, além de estar no 
coração da região mais desenvolvida do Centro-Oeste 
brasileiro, conhecida como eixo “Goiânia-Anápolis-
-Brasília”.

Anápolis é uma forte economia voltada para a 
indústria de transformação, automobilística, de medi-
camentos e de comércio atacadista.

O grande impulso da economia de Goiás veio 
com o programa de incentivos fiscais, mediante crédito 
de ICMS às indústrias que se instalassem em Goiás.

É sempre oportuno ressaltar, desta tribuna, que 
os Estados têm enfrentado toda a sorte de obstáculos 
para atender às demandas da sociedade. Enfrentam 
a rigidez orçamentária e a concentração de recursos 
na União; de um lado, a dívida estadual impagável, e 
a desoneração das exportações, de outro.

Aqui faço um parêntese para lembrar que o ônus 
que têm principalmente os Municípios com educação e 
saúde, que é totalmente imputado a eles, e os impostos 
que recebiam, hoje, estão mudando para contribuições.

Há dez anos, os Municípios tinham, com referên-
cia à arrecadação da União, 80% em impostos e 20% 
em contribuições. Hoje, temos 40%de contribuições e 
60% de impostos. E os Municípios só recebem o seu 
quinhão pelos impostos. Então, estão diminuindo a sua 
capacidade de receita e aumentando, cada vez mais, 
as suas atribuições com educação e saúde.

Enfrentam a rigidez orçamentária e a concentra-
ção de recursos na União.

Tudo isso, aliado ao crescimento da venda dire-
ta pela Internet e à redução dos recursos relativos às 
transferências da União, deixa os Estados apertados, 
Srª Presidente!

Como se não bastasse, pretende-se com o Pro-
jeto de Resolução nº 72 acabar com as políticas de 
incentivos fiscais, que tanto têm ajudado a dinamizar 
as economias regionais, fixando populações pela ge-
ração de emprego e renda.

Não se trata aqui de não querer discutir os in-
centivos fiscais, até porque, no processo de revisão 
do pacto federativo, esse tema precisa ser correta-
mente avaliado.

Mas passamos da hora de estabelecer uma po-
lítica clara, com objetivos e metas definidos para pro-
mover o desenvolvimento regional.

Não é justa a concentração de renda hoje exis-
tente na União. Não é justo, tampouco, que os recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento, um banco de 
fomento, continuem concentrados no Sudeste, com 
46%. O Centro-Oeste recebe 8,5%, e o Norte, 4,9%.

Se compararmos com os investimentos do BN-
DES no Sul, de 20,2%, e no Nordeste, de 14,5%, o 
Centro-Oeste e o Norte recebem muito menos também.

Na verdade, não fossem as políticas de incentivos 
fiscais, diversos Estados estariam condenados à estag-
nação econômica e à minguada participação no PIB.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
V. Exª me permite um aparte, Senador Cyro Miranda?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Pois não. Com muito prazer, Senador Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Quero associar-me ao pronunciamento de V. Exª, Se-
nador Cyro Miranda, e cumprimentá-lo por defender 
um princípio federativo, por defender o que existe por 
lei complementar. Hoje, pretende-se, por resolução, 
a retirada desse direito. Inclusive o nosso Senador 
Ricardo Ferraço, na CCJ, está levantando a inconsti-
tucionalidade dessa resolução. De certo modo, o Go-
verno pensa em tirar dos Estados esse direito. Então, 
é o único instrumento que os Estados detêm para criar 
um pouco de desenvolvimento nos seus Estados, para 
desenvolver a descentralização, como Goiás, aliás, 
muito bem vem fazendo. E explodiu Goiás, por ter a 
coragem de aplicar isso, para buscar esse instrumen-
to, que é dos Estados, para trazer seu desenvolvimen-
to e, assim, progredir. Acontece a mesma coisa com 
Santa Catarina, com o Espírito Santo, com o Pará e 
outros, que fortaleceram seus portos, motivando com 
certa isenção, usando o privilégio do ICMS que é ca-
racterístico, um dos únicos instrumentos e ferramentas 
que detêm, para fortalecer portos, e assim nós fize-
mos também em Santa Catarina. É claro, como diz V. 
Exª, que todos concordam em sentar para criar o novo 
pacto federativo, porque está concentrando... Se abolir 
esse princípio, que é direito dos Estados, nós vamos 
criar um Estado unitário, a União unitária, e vamos 
privilegiá-la, como foi no passado. Vamos centralizar 
tudo. Por isso, nossos cumprimentos, sem abrirmos 
mão do debate nesse grande tema que nós temos de 
discutir harmonicamente entre os representantes dos 
Estados em todo o Brasil. 

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) 
– Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. E nós 
provamos – Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás – 
que ninguém perdeu. Todos ganharam nessa história. 
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Nos últimos 15 anos, ninguém perdeu renda. E, se não 
fosse assim, Santa Catarina, Goiás e Espírito Santo 
estariam numa situação deplorável. Muito obrigado 
pelo seu aparte Senador.

É preciso rever o pacto federativo e estabelecer, 
de fato, mecanismos compensatórios para que o de-
senvolvimento do Brasil seja mais equânime e permita 
aos entes federados agregarem valor a produtos pri-
mários e estabelecerem indústrias de transformação.

Um fundo nacional de compensação seria uma 
excelente alternativa.

Mas só isso não basta, porque ele compensa 
apenas o que se arrecada. Mas e os empregos? Como 
é que ficam? Porque, num determinado momento, as 
empresas vão migrar. Então é preciso pensar.

Tememos que, nesta questão dos incentivos fis-
cais, prepondere uma análise pontual, imediatista, que 
ignore a complexidade do tema. O nosso repúdio ao 
Projeto de Resolução nº 72, de 2010, baseia-se, tam-
bém, na inconstitucionalidade da medida.

Pela natureza da matéria que se pretende regular, 
deveria ser apresentada proposta de lei complementar, 
e não de resolução, já que se trata de incentivos fiscais 
e não de alíquotas, com base no grau de essenciali-
dade das mercadorias.

Não é só, Srªs e Srs. Senadores!
Ao estabelecer tratamento discriminatório entre 

bens nacionais e importados em operações realiza-
das no País, o Projeto de Resolução nº 72 infringe...

(Interrupção do som.)

O SR. CYRO MIRANDA – (Bloco/PSDB – GO) 
– Já concluo, Srª Presidente.

Infringe o art. 152 da Constituição Federal. Por 
quê?

Porque é vedado aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios estabelecerem diferenças tributárias 
entre bens e serviços de qualquer natureza em razão 
de sua procedência ou destino.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas ve-
zes entendido serem inconstitucionais discriminações 
internas, tanto que julgou como inconstitucional o es-
tabelecimento de alíquotas diferentes do IPVA para 
veículos nacionais e importados.

Com certeza, caso o Projeto de Resolução nº 72 
venha a ser aprovado, corre-se o risco de constitucio-
nalizar-se a discussão com ações diretas no Supremo 
Tribunal Federal. Ademais, haveria violação dos prin-
cípios que regem a prática do comércio internacional, 
consagrados pelo GATT 47 e incluídos no acordo cons-
titutivo da Organização Mundial de Comércio.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Trata-se do princípio geral de não discriminação, que 
dá ao produto estrangeiro o mesmo tratamento e van-
tagens concedidos ao produto nacional similar.

Srª Presidente, entendo perfeitamente a preo-
cupação do nobre Senador Romero Jucá em tentar 
regular matéria de extrema importância para o desen-
volvimento do Brasil, mas me permito, nesta tribuna, 
reafirmar a convicção de que essa questão se insere 
em outra maior: o estabelecimento de uma política de 
desenvolvimento regional e de um fundo de compen-
sação dos Estados.

Eu agradeço a gentileza do tempo extra e espero 
que o bom senso venha a prevalecer.

Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda. 
Com a palavra o Senador Humberto Costa, em 

permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu 
gostaria de registrar, na tarde de hoje, um dado extre-
mamente relevante que foi notícia, nesta quarta-feira, 
nos principais jornais do Estado de Pernambuco. É 
com imensa satisfação que informo a este Plenário 
a redução no número de acidentes de trânsito com 
veículos automotores e motocicletas, que estão entre 
os meios de transporte mais usados em todo o País.

Em maio de 2011, por ações educativas e de 
fiscalização intensificadas a partir da criação do Co-
mitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto 
(Cepam), sob coordenação da Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco, foi possível alcançar resultados 
bastante positivos no primeiro trimestre deste ano, se-
gundo apontou levantamento feito no Hospital da Res-
tauração, a maior emergência do Norte e Nordeste, e 
no Instituto de Medicina Legal (IML).

Nos últimos três meses, houve uma queda de 
16,7% no número de motociclistas mortos, em compa-
ração com o mesmo período de 2011. Ao todo, foram 
26 óbitos a menos. No mesmo quadro comparativo, foi 
observada uma redução de 21% no atendimento aos 
motociclistas no Hospital da Restauração. Em núme-
ros absolutos, essa queda representa 114 pacientes 
a menos na emergência.

Os números de acidentes com veículos automo-
tores, como carros de passeio, ônibus e caminhões, 
também caíram de janeiro a março deste ano. O Hos-
pital da Restauração, por exemplo, atendeu a 387 pa-
cientes a menos na comparação com o mesmo perí-
odo de 2011. Ou seja, uma queda de 41% no número 
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de acidentados. E o número de mortes relacionadas 
a esses acidentes de trânsito diminuiu 19%.

Filmes publicitários nas emissoras de rádio e te-
levisão e o apoio da população à Operação Lei Seca 
são apontados como os principais fatores para esses 
avanços. Sou, inclusive, autor de projeto de lei que 
torna mais rigoroso o Código de Trânsito Brasileiro, 
como uma forma de inibir ainda mais os acidentes. O 
PLS n° 365 determina a suspensão do direito de diri-
gir do condutor que causou acidente com vítima por 
transitar em velocidade acima do permitido e àqueles 
que dirigiam sob a influência de álcool ou outra subs-
tância psicoativa.

Apesar da relevante queda no número de aciden-
tes com veículos automotores e motos em Pernam-
buco, todo País infelizmente ainda assiste a muitos 
acidentes de trânsito. Segundo aponta o Sistema de 
Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da 
Saúde, a quantidade de óbitos ocasionados por aci-
dentes com motos quase triplicou no País, saltando 
de 3.744 para 10.143 mortes, entre 2002 e 2010. No 
mesmo período, o número total de óbitos por aciden-
tes com transporte terrestre cresceu 24%: passou de 
32.753 para 40.610 mortes.

Outro dado igualmente triste, caras Colegas Se-
nadoras, é o aumento do número de mulheres que 
perdem a vida em acidentes com motos. Entre 1996 
a 2010, a quantidade de vítimas do sexo feminino au-
mentou 16 vezes.

Grande parte desse crescimento está associada 
ao aumento do número de veículos e, em especial, de 
motos, trafegando pelo País. Como diz o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, esses dados poderiam ser 
mais graves se não existissem ações fundamentais na 
área, como a ampliação das unidades de urgência e 
emergência, as UPAs 24 horas, e a expansão do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que 
socorrem prontamente os acidentados, salvando vidas.

Criado por mim quando Ministro da Saúde no 
governo Lula, o SAMU tem tido importante papel na 
vida das pessoas, o que me deixa bastante feliz. Jun-
to com as demais ações de urgência e emergência, o 
SAMU tem contribuído efetivamente para a queda na 
proporção, entre mortes em acidentes e internações. 
Em 2010, foram contabilizadas 145 mil internações no 
SUS causadas por acidentes, 15% a mais em 2009, 
enquanto o número de mortes subiu menos, 8% no 
período.

Essas 145 mil internações por acidentes em 
2010, segundo o Ministério da Saúde, representaram 
um investimento de R$190 milhões só em procedi-
mentos específicos no SUS. E essa é outra questão 
relevante que precisamos tratar – o subfinanciamento 

da saúde pública. Quase um terço dos atendimentos 
nas urgências e emergências e quase 40% dos aten-
dimentos nas UTIs no Brasil são de pessoas vítimas 
de acidentes de carro e moto.

Ampliar as fontes de recursos para a saúde tam-
bém representa mais investimentos com ações de 
prevenção e no tratamento dos acidentados. Por isso, 
volto aqui a insistir na importância da comissão espe-
cial para debater o financiamento da saúde pública 
no Brasil. Contamos com o apoio de todos os colegas 
senadores e senadoras na aprovação do meu reque-
rimento, solicitando a criação da comissão temporária. 
Creio que o Senado Federal pode dar um importante 
passo na modernização do Sistema Único de Saúde.

Quero, para finalizar o meu pronunciamento na 
tarde de hoje, fazer o registro do aniversário da Polícia 
Federal brasileira, que é uma das mais importantes 
corporações deste País. Ela celebra hoje 68 anos de 
criação como um dos principais órgãos estatais vol-
tados para o combate à criminalidade e à corrupção.

Ao longo da sua história, a Polícia Federal sempre 
deu importante contribuição na repressão à corrupção 
e ao crime organizado. Mas foi a partir do governo Lula 
que a corporação recebeu a atenção e o destaque 
que merece, tendo passado por uma reestruturação 
e recebido mais investimentos em recursos humanos 
e materiais. Entre 2002 e 2010, por exemplo, o efetivo 
da Polícia Federal cresceu 56%. 

Para se ter uma ideia, entre 2003 e 2010, a mé-
dia anual de operações da Polícia Federal foi de 165. 
No período anterior, era de seis por ano, o que repre-
sentou um aumento de 2.600%.

Reequipados, articulados e com autonomia, os 
integrantes da Polícia Federal, além de outros órgãos 
de controle, reforçaram sua importância junto à socie-
dade. Cenas antes inimagináveis – como a prisão de 
banqueiros, juízes, empreiteiros e até mesmo dele-
gados da própria Polícia Federal – vieram ao conhe-
cimento público.

Gostaria, portanto, de aproveitar esta oportuni-
dade para dar os meus parabéns à Polícia Federal e 
dizer que o governo Lula e agora o Governo da Pre-
sidente Dilma sempre reconheceram a importância 
da instituição, tendo a Presidente Dilma, inclusive, já 
deixado claro que “não tem compromisso com o erro” 
e, como tal, quer fortalecer os órgãos de controle e de 
combate à corrupção.

Muito obrigado pela tolerância, Srª Presidente. 
Muito obrigado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Com a palavra, Senador Pedro Taques. (Pausa.)
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Com a palavra, Senador Paulo Davim. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, realiza-
da desde o ano de 1964, quando teve início em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, por iniciativa de Dom 
Eugênio de Araujo Sales, a Campanha da Fraternida-
de chega agora à sua 49ª edição, abordando, desta 
feita, o tema “A Fraternidade e a Saúde Pública”, com 
o lema “Que a saúde se difunda sobre a Terra”. Na úl-
tima década, a Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) tem dado ênfase especial aos temas 
voltados para os problemas sociais no Brasil.

Tal como sempre ocorre, o tema selecionado pela 
CNBB é de grande relevância e atualidade, consistindo 
o atendimento de qualidade à saúde uma das deman-
das mais sentidas de nossa população. Ao eleger esse 
tema para a Campanha da Fraternidade deste ano, a 
Igreja busca sensibilizar todos sobre a dura realidade 
daqueles nossos cidadãos que não têm acesso à as-
sistência de saúde pública condizente com suas ne-
cessidades e dignidade. Trata-se, com efeito, de uma 
situação com a qual não nos podemos conformar, 
representando, como diz o Texto-Base da Campanha 
da Fraternidade, “uma realidade que clama por ações 
transformadoras”.

Ao lançar luz sobre o difícil quadro vivido pela 
saúde pública em nosso País, a Igreja não apenas 
busca instigar seus fiéis “a serem consolo na doença, 
na dor, no sofrimento e na morte”, mas também exige 
que os pobres tenham atendimento digno nessa área.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil, indiscu-
tivelmente, conquistou significativos avanços no campo 
da saúde pública ao longo das últimas décadas, mere-
cendo destaque o aumento da expectativa de vida da 
população, a drástica redução da mortalidade infantil, 
a erradicação de algumas doenças infecto-parasitárias, 
a eficácia das campanhas de vacinação e a disponibi-
lidade para todos os pacientes do tratamento da Aids. 
Essas nossas conquistas têm, inclusive, merecido o 
reconhecimento e os elogios de organismos interna-
cionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Persistem ainda, contudo, severas deficiências, 
representando uma verdadeira chaga na nossa reali-
dade social. Nesse contexto, a Campanha da Frater-
nidade de 2012 serve para sensibilizar todos sobre a 
dramática situação daqueles brasileiros que enfrentam 
as longas filas para o atendimento à saúde, a demorada 
espera para a realização de exames, a falta de vagas 
nos hospitais públicos, a indisponibilidade de medica-
mentos indispensáveis à manutenção da vida, com o 
agravante da má remuneração paga aos servidores 
dessa área. A Campanha denuncia também a situação 

em que se encontra a saúde indígena, dos quilombolas 
e da população que vive nas regiões mais afastadas.

A Igreja tem a correta compreensão de que os 
problemas verificados na área da saúde são reflexos 
do contexto mais amplo vivido pelo País, submetido à 
economia de mercado, atualmente globalizada, cuja ló-
gica não se orienta pelos valores ético-morais e sociais. 
É somente nessa perspectiva que se pode entender 
–jamais aceitar! – o corte de R$5 bilhões da área da 
saúde realizado pelo Poder Executivo no Orçamento-
-Geral da União para o corrente ano, o que ainda paira 
sobre todos nós, com um laivo de indignação.

Srª Presidente, ao longo das últimas décadas, o 
conceito de atenção à saúde experimentou importante 
evolução, deixando ela de ser considerada uma ques-
tão de caridade, para ser vista como uma questão de 
direito. Foi essa nova compreensão que inspirou a cria-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS), assentado em 
elevados princípios éticos, como o da universalidade, 
significando o direito de todos, indiscriminadamente, ao 
atendimento de qualidade. A conclusão do Texto-Base 
da Campanha da Fraternidade lamenta que esse direi-
to esteja sendo “transformado em negócio”, conforme 
uma lógica de mercado desprovida de valores éticos.

A Igreja tem dado, ao longo dos anos, extraor-
dinárias contribuições à saúde pública no Brasil. Para 
citar apenas um exemplo, menciono que o índice de 
mortalidade infantil entre as crianças assistidas pela 
Pastoral da Criança foi, em 2010, menos da metade 
da média nacional.

Alicerçada não apenas no seu arcabouço doutri-
nário, mas também na sua longa experiência prática 
de trabalho social junto à população carente, a Igreja 
sabe que, além da caridade na atenção aos enfermos, 
é necessário empenho por mudanças nas estruturas 
que geram enfermidades e mortes. E lembra a Igreja 
que tais estruturas tornam-se visíveis nas situações 
de exclusão, na falta de condições adequadas e dig-
nas de vida e no descaso, em muitas circunstâncias, 
no atendimento oferecido aos usuários do sistema 
público de saúde.

Aproveitemos todos, portanto, a oportunidade 
criada pela Campanha da Fraternidade de 2012 para 
fazermos uma reflexão sobre o atual quadro, mas, so-
bretudo, para fazer valer o seu lema: “Que a saúde se 
difunda sobre a Terra”.

A iniciativa da CNBB soma-se aos clamores, 
aos milhões de vozes que se levantam na defesa do 
patrimônio da população brasileira, que é o Sistema 
Único de Saúde. Quão lamentável é assistir a cenas 
grosseiras e absurdas, que deixam qualquer um de nós 
indignado! Há pouco, num programa de televisão, foi 
divulgado como pessoas inescrupulosas transformaram 
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a saúde pública num negócio. Lamento profundamente 
que a impunidade teime em existir no setor de saúde. 
Continuo indignado com essa prática, ao ponto de 
apresentar aqui, há dois meses, projeto de lei de nossa 
autoria propondo a transformação desses crimes de 
desvios de recursos da saúde em crimes hediondos.

Mas o que preocupa sobremaneira é que de-
monstrações como essas depõem contra o movimento 
nacional, que conta com o apoio da CNBB, que reco-
nhece o investimento insuficiente de recursos públicos 
na saúde. O Brasil ainda aplica 3,7% do seu Produto 
Interno Bruto (PIB) na saúde, e não nos podemos dei-
xar levar por essas práticas inaceitáveis com o argu-
mento de que não faltam recursos para a saúde. Fal-
tam recursos, sim. Precisamos estancar essa sangria 
desatada, precisamos moralizar a gestão pública de 
saúde no Brasil, mas também precisamos reconhecer 
que existe, sim, deficiência de recursos para o finan-
ciamento do sistema.

É óbvio, é claro que, se não houvesse esses 
desvios, se não houvesse essa prática corrupta e 
inescrupulosa, sobrariam mais recursos para a saúde. 
Não obstante termos cuidado em coibir esses desvios, 
precisamos encarar com realismo esse problema de 
subfinanciamento do sistema da saúde pública no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Compartilhando da indignação de V. Exª, Se-
nador Paulo Davim, chamo para fazer uso da palavra 
a Senadora Lídice da Mata, por cessão da minha fala.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy. 

No último dia 22 de março, Srªs e Srs. Senadores, 
foi comemorado o Dia Internacional da Água. Muitos 
Senadores registraram isso aqui, e eu também o fiz. 
E venho, hoje, a esta tribuna para me juntar a esses 
pronunciamentos já feitos em relação ao tema, mas 
especialmente para propor uma reflexão em torno do 
tema que foi escolhido pela ONU para o ano de 2012: 
Água e Segurança Alimentar, que tem a água como 
estratégia de segurança alimentar. 

Os desafios são enormes nessa área. A Organi-
zação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação (FAO), a população mundial, hoje em torno de 7 
bilhões, deverá chegar a 9 bilhões até 2050. 

Para se produzir alimentos suficientes para sa-
tisfazer as necessidades diárias de uma pessoa são 
necessários cerca de 3 mil litros de água. A agricultura 
utiliza 70% de toda a água disponível, comparados a 
20% para uso na indústria e 10% para uso doméstico. 
Desse total da população, cerca de 1 bilhão de pessoas 

vive em condição de fome crônica. A grande questão 
é: como iremos alimentar essa população, produzindo 
alimentos com utilização menor de água e impedindo 
a ameaça aos recursos hídricos? 

A partir dessa pergunta e buscando resolver essa 
equação é que a ONU lançou uma campanha visan-
do à implementação de quatro medidas que podem 
contribuir para a melhoria dessa situação: consumir 
produtos que fazem uso menos intensivo de água; 
reduzir o desperdício de alimentos – 30% dos alimen-
tos produzidos no mundo nunca serão consumidos, e 
a água usada para produzi-los é perdida –; produzir 
mais alimentos de melhor qualidade com menos uso 
de água; e ter uma dieta a partir de uma alimentação 
saudável. Com isso, espera-se chegar a uma redução 
significativa de perdas, diminuição no desperdício de 
água doce, impedimento de contaminação, redução da 
poluição de rios, lagos e represas, causada pela ação 
predatória do homem; e estímulo a uma alimentação 
mais saudável.

Quando venho à tribuna externar a minha preocu-
pação com esse tema, é oportuno ressaltar a importân-
cia desse recurso natural não renovável, que sempre 
foi um nutriente fundamental de todas as civilizações.

Justamente por ser Senadora por uma região 
onde há escassez de água, é indispensável considerá-
-la uma prioridade que deve ser pautada nas agendas 
e nas políticas públicas de todos os governos. Esse é 
um movimento absolutamente instintivo para alguém 
que vem da região Nordeste, para alguém cujo Esta-
do, hoje, tem 105 Municípios que decretaram estado 
de emergência, justamente pela seca.

Nessa dimensão, Senador Mozarildo, das inú-
meras consequências danosas que a seca gera para 
a população do Nordeste brasileiro, quero destacar a 
situação em que, hoje, vive a Chapada Diamantina, 
que enfrenta focos de incêndio que têm sido con-
trolados, mas, infelizmente, isso não quer dizer que 
esse foco tenha sido extinto. Infelizmente, a seca que 
atinge toda a Chapada Diamantina pode, a qualquer 
momento, provocar novos focos de incêndio, como de 
fato vem ocorrendo.

Nos últimos dias, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal 
responsável pela preservação do local, registrou seis 
focos de incêndio em área de 152 mil hectares, o que 
obrigou o Governo Federal a enviar duas aeronaves 
e o Governo do Estado a apoiar as ações de combate 
ao fogo com um helicóptero.

No início do mês, outro incêndio de grandes pro-
porções atingiu a Serra do Sincorá, localizada entre 
os Municípios de Mucugê e Ibicoara.
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Um dado que aumenta a preocupação é que, 
neste momento, a Chapada deveria estar registrando 
o período das chuvas, das grandes floradas na região. 
Mas, há três meses, não cai uma única gota d’água, 
e em muitos Municípios a estiagem já se arrasta há 
aproximadamente um ano. É o caso dos Municípios 
dos quais representantes da Defesa Civil do Ministério 
da Integração Regional estiveram comigo, na semana 
passada, e já receberam o socorro do cartão da Defesa 
Civil nacional para combaterem os efeitos das chuvas 
nas suas cidades, na nossa querida Chapada Diaman-
tina, que é um dos principais destinos turísticos da 
Bahia, uma região esplêndida de beleza e de natureza.

Lá, na Chapada, Senador Mozarildo, estão as 
principais nascentes de rios que abastecem o Estado 
da Bahia. Entre elas, a nascente do rio Paraguaçu, que 
é a principal bacia, que nasce e que morre na Bahia 
e que é responsável por 40% do abastecimento dos 
nossos principais Municípios e pela capital do Esta-
do, Salvador. 

Quero alertar para a situação, portanto, dos in-
cêndios na Chapada, que precisam receber atenção 
especial do ICMBio, que foi pego desprevenido e que 
hoje tem apenas cinco dos mais de 40 brigadistas, 
contratados pelo instituto no período crítico, em agos-
to, ainda com contrato em vigor. Então, é necessário 
contratarem imediatamente mais brigadistas para com-
bater os incêndios na Chapada, sob pena de termos 
que lamentar prejuízos irreparáveis para a flora e a 
fauna de toda a região, que está vivendo uma grande 
dificuldade em função da estiagem.

O estrago só não foi maior graças à intervenção 
de voluntários, verdadeiros heróis da nossa Chapada, 
abnegados do Vale do Capão, que se revezaram dia e 
noite para debelar o incêndio, que consumiu uma faixa 
de quatro quilômetros e meio da Serra do Candombá, 
lá na Chapada. 

Esses brigadistas têm denunciado que a grande 
maioria dos incêndios é provocada pela ação crimino-
sa de pessoas que ainda se utilizam das queimadas 
para caças ou colheitas. Os brigadistas também aler-
tam que esses incêndios não vêm sendo devidamente 
investigados pelas autoridades competentes, como a 
Polícia Ambiental e a Procuradoria do Meio Ambiente. 
Portanto, eu quero alertar e apelar para a sensibilidade 
tanto da Polícia Ambiental quanto da Procuradoria do 
Meio Ambiente para a investigação e, posteriormente, 
para a punição dos causadores desse grande prejuí-
zo ao nosso meio ambiente na Chapada Diamantina, 
que é uma verdadeira pérola de beleza e que é uma 
região que resguarda grandes recursos ambientais no 
nosso Estado. Ao mesmo tempo, quero apelar para 
que o Instituto Chico Mendes (ICMBio) possa dar o 

socorro necessário, contratando mais brigadistas para 
nos ajudar neste momento de dificuldade da Chapa-
da Diamantina e de todo o Estado da Bahia, que vem 
sofrendo com a seca. E, na Chapada, além da seca, 
há os incêndios perigosos e criminosos.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 

por permuta com o Senador Aécio Neves. Em seguida, 
será a Senadora Angela Portela.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, eu tenho, como Presidente da Subcomis-
são Permanente da Amazônia e da Faixa de Frontei-
ra, vindo reiteradas vezes a esta tribuna para abordar 
este tema e até para alertar o Brasil, e notadamente 
as autoridades, para a situação em que se encontram 
nossas fronteiras. As fronteiras estão, efetivamente, 
como eu sempre digo, escancaradas a todo tipo de 
delito, principalmente aqueles transnacionais, como 
a entrada de armas e drogas em nosso País. Já que 
não somos produtores nem de armas nem de drogas, 
essas coisas são contrabandeadas para o Brasil. E 
do Brasil saem nossas riquezas, desde as riquezas 
minerais até as riquezas da biodiversidade, e também 
ilícitos outros, como o tráfico de pessoas.

Como é que se pode combater isso? A Presi-
dente Dilma lançou o Plano Estratégico de Fronteiras.

Senador Paim, a fronteira do Brasil, que vai do 
extremo norte, em Roraima, até o extremo sul, no Rio 
Grande do Sul, no Chuí, na verdade, se olharmos, toda 
ela tem deficiência de pessoal da Polícia Rodoviária 
Federal, da Polícia Federal e das próprias Forças Ar-
madas. Não é possível que façamos de conta que isso 
não está acontecendo.

Hoje, dia 28 de março, veio-me à mente falar de 
uma dessas instituições, que é a Polícia Federal, por-
que foi no dia 28 de março de 1944 que a antiga Polícia 
Civil do Distrito Federal, que funcionava no Rio de Ja-
neiro, ex-capital da República, no Governo de Getúlio 
Vargas, foi transformada em Departamento Federal de 
Segurança Pública, diretamente subordinado ao então 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Pois bem. A Polícia Federal é vital, assim como 
a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e as 
Polícias Estaduais, para que nossas fronteiras, de fato, 
estejam guarnecidas. Apesar de ser verdade que não é 
somente a presença física da pessoa que vai garantir 
nossa segurança. É, obviamente, todo um conjunto de 
ações de inteligência, que hoje usa desde o satélite até 
os aviões não tripulados. O importante é que não se 



08502 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

pode substituir a presença do ser humano, do policial 
federal, nessas áreas.

No meu Estado, imaginem, a Polícia Federal tem 
inúmeras atribuições. Por exemplo, nas eleições, é a 
Polícia Federal que faz a fiscalização das eleições; é 
a Polícia Federal que investiga os crimes eleitorais; é 
a Polícia Federal, enfim, que prende os que estão co-
metendo infrações. Fora isso, ela tem de cuidar tam-
bém da nossa fronteira no que tange a qualquer tipo 
de ilícito transnacional.

Pois bem. O que vemos, na realidade, no Brasil? 
Primeiro, é a carência do quadro de funcionários. A 
Polícia Rodoviária Federal estava com um concurso 
parado, há algum tempo, por um detalhe burocrático. 
Felizmente, a Presidente Dilma autorizou a continuida-
de do concurso. Agora, se não se faz concurso para a 
Polícia Federal e não se atualiza o quadro no sentido 
de suprir as necessidades, o que temos? É a facilita-
ção para o crime organizado, em todas as áreas. Nós 
vemos o combate ao jogo clandestino, o combate às 
drogas, a pacificação de áreas de conflito, a questão 
das reservas indígenas. Então, eu não posso entender 
que o Estado brasileiro não olhe para essa questão 
com mais vagar.

Por isso venho aqui hoje fazer um apelo ao Mi-
nistro da Justiça e à Presidente Dilma, para que fa-
çam realmente uma atualização dessa realidade da 
Polícia Federal.

E eu trouxe, Senadora Marta, um histórico da 
Polícia Federal, desde a sua origem, quando Intendên-
cia Geral da Polícia da Corte do Estado do Brasil. Foi 
criada por Dom João VI em 10 de maio de 1808, com 
as mesmas atribuições que tinha em Portugal, sendo 
designado para o cargo de Intendente-Geral de Polícia 
da Corte o Desembargador e Ouvidor da Corte Paulo 
Fernandes Viana.

Então, desde lá, desde 1808, em que a Corte 
estava aqui no Brasil, na época do Brasil Colônia, já 
havia a dimensão da importância da atuação da Po-
lícia Federal.

Com o Plano Estratégico baixado pela Presi-
dente Dilma, o que se busca é fazer uma interação 
das ações das Forças Armadas, da Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais 
e até das polícias municipais, para que se atenda, de 
fato, a essa extensa faixa de fronteira, que tem mais 
de 16 mil quilômetros de extensão e que abrange os 
150 quilômetros para dentro a partir da fronteira e 588 
Municípios, a maioria deles com densidade demográfi-
ca baixa e com uma população com qualidade de vida 
bastante precária.

É muito importante, repito, que haja um trabalho 
urgente de reestruturação da Polícia Federal no seu 

todo, tanto na questão da admissão de mais pesso-
as para os seus quadros funcionais como também da 
permanente capacitação dessas pessoas, porque não 
é possível um policial trabalhar, vamos dizer, com uma 
sobrecarga de tarefas. 

Dou como exemplo o meu Estado nas recentes 
eleições. Não é possível à Polícia Federal estar no 
Estado todo. Embora seja um Estado de pouca popu-
lação, é um Estado grande, relativamente, porque seu 
tamanho é quase equivalente ao do Estado de São 
Paulo, com populações dispersas nas áreas indíge-
nas, nas áreas do sul do Estado, nas áreas ribeirinhas. 
E houve lá, justamente pela ausência, por força das 
circunstâncias, da Polícia Federal, os maiores ilícitos 
eleitorais já cometidos, inclusive com gravações feitas 
com autorização judicial de conversas de pessoas que 
diziam: “Estou levando tantos mil para a localidade tal”, 
“Estou voando para a terra indígena tal” ou lá para o 
Baixo Rio Branco. Aconteceu realmente esse ilícito na 
época das eleições, e foi escandaloso.

Passadas as eleições, preocupa-nos muito, em 
nosso Estado... Só para dar um exemplo do prejuízo 
que Roraima tem com o contrabando da gasolina que 
vem da Venezuela para o nosso Estado. Vejam bem, 
um litro de gasolina é vendido para brasileiros, na ci-
dade vizinha da fronteira, a R$0,48, e no Estado de 
Roraima custa quase R$3,00 – R$2,89. Ou seja, o 
contrabando é permanente. E por que não se pode 
sequer pensar em coibir esse contrabando? Porque 
não há como cobrir toda a fronteira seca. Não há nada 
que impeça uma pessoa de transpor a pé a fronteira, 
levando o que quiser, inclusive transformando nossas 
reservas indígenas ao longo da estrada principal, que 
é a BR-174, em verdadeiros depósitos de gasolina 
contrabandeada.

O que chama a atenção – abordei isso em pronun-
ciamento anterior – é que, embora Roraima tenha uma 
rede rodoviária maior do que têm os Estados do Acre 
e do Amapá, é Roraima que menos consome gasolina 
oficialmente, mas sabemos que a maioria dos veículos 
que transitam por lá usam a gasolina contrabandeada.

Quero, portanto, ao encerrar, dentro do meu tem-
po, Senadora Marta, pedir a transcrição deste histórico 
da Polícia Federal e deixar um apelo à Presidente Dilma 
e ao Ministro da Justiça para que, de fato, façam uma 
atualização da nossa Polícia Federal, assim como já 
fiz em relação à Polícia Rodoviária Federal. Também 
vou abordar, dentro em breve, a questão das nossas 
Forças Armadas.

Encerro pedindo a transcrição desta matéria, que 
é o Histórico da Polícia Federal no Brasil.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)

HISTÓRICO DA POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal tem na sua origem a Intendên-
cia-Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, 
criada por D. João VI, em 10 de maio de 1808, com as 
mesmas atribuições que tinha em Portugal, e sendo 
designado para o cargo de Intendente-Geral de Polícia 
da Corte o Desembargador e Ouvidor da Corte, Paulo 
Fernandes Viana.

Com o Decreto-Lei n° 6.378, de 28 de março 
de 1944 a antiga Polícia Civil do Distrito Federal, que 
funcionava na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, ex-capital 
da República, no Governo de Getúlio Vargas, foi trans-
formada em Departamento Federal de Segurança Pú-
blica (DFSP), diretamente subordinado ao Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores.

De acordo com o referido Decreto-Lei o DFSP 
tinha a seu cargo, no Distrito Federal, os serviços de 
polícia e segurança pública e, no território nacional, os 
de polícia marítima, aérea e segurança de fronteiras.

Ficou também estabelecido que as Secretarias ou 
Departamentos de Segurança e Chefaturas de Polícia 
dos Estados receberão orientação do DFSP sobre as-
suntos de ordem política e social, relacionados com a 
segurança pública do País. A ampliação das atribuições

Posteriormente, por força do Decreto-Lei n° 9.353, 
de 13 de junho de 1946, foi atribuída competência ao 
DFSP, em todo o território nacional, para: a) os serviços 
de polícia marítima, aérea e de fronteiras; b) a apura-
ção das seguintes infrações penais e da sua autoria:

• que atentarem contra a personalidade internacional, 
a estrutura e a segurança do Estado, a ordem 
social e a organização do trabalho;

• referentes à entrada, permanência ou saída de es-
trangeiros no território nacional;

• definidas nos títulos X (crimes contra a fé pública) 
e XI (crimes contra a administração pública) do 
Código Penal, quando a interessada é a Fazen-
da Nacional; e

• quanto ao comércio clandestino ou facilitação do uso 
de entorpecentes.

Os poderes da Constituição Federal de 1946 As 
competências atribuídas ao DFSP tiveram restrições 
em razão dos poderes dos Estados para prover as ne-
cessidades do seu governo e da sua administração, 
contidos no art. 18, parágrafo 1° da Constituição Federal 
de 1946. Ainda o art. 5° no inciso VII concedia à União 

apenas competência para “superintender” aqueles 
serviços. Isso não significava executar ou atuar, mas 
apenas fiscalizar, inspecionar e observar.

Agir fora desse limite era arriscado a ser interpre-
tado como praticante de ato inconstitucional. Policia-
mento Provisório na Futura Capital Federal do Brasil

Já na segunda metade da década de 1950, a 
futura capital se encontrava em fase de construção 
acelerada. A população crescia desordenadamente, 
em uma “cidade” cuja administração ainda não tinha 
se estabelecido oficialmente.

Levando-se em conta a procura de trabalho ren-
doso, enriquecimento rápido e o afluxo de aventurei-
ros chegados a Brasília de todas as partes do País, 
fez-se necessária a criação de uma força policial or-
ganizada para conter os que originavam toda sorte de 
delinqüência.

O Dr. Israel Pinheiro, então presidente da Compa-
nhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil (NOVACAP), 
solicitou ao governo do estado de Goiás providências 
para legalizar a Polícia de Brasília, já existente, em 
organismo denominado Divisão de Segurança Públi-
ca da NOVACAP.

Em 9 de dezembro de 1958, o governador do 
estado de Goiás sancionou a Lei n° 2.364, de 9 de de-
zembro de 1958, criando o Departamento Regional de 
Polícia de Brasília (DRPB), ao qual se subordinava a 
Guarda Civil Especial de Brasília(GEB), permanecendo 
assim até a inauguração da capital federal, ocasião em 
que o DRPB foi incorporado ao Departamento Federal 
de Segurança Pública.

Com a inauguração de Brasília, em 21 de abril 
de 1960, todos os órgãos dos poderes da República 
vieram para esta capital.

Pela Lei n° 3.754, de 13 de abril de 1960, que 
trata da organização administrativa do Distrito Fede-
ral, no art. 53 e seus parágrafos, o DFSP passou a 
ser situado em Brasília e a realizar os serviços de po-
liciamento de caráter local, constituído do Serviço de 
Polícia Metropolitana, cuja estruturação dependia de 
lei especial. Para que pudesse funcionar, foram cria-
dos um cargo de chefe de polícia, três de delegado e 
três de escrivão.

Precariamente, a sede do DFSP foi instalada em 
um galpão de madeira da NOVACAP até outubro de 
1960. Depois foi transferida para o 5° andar do bloco 
10 da Esplanada dos Ministérios.

Sem meios para funcionar plenamente, a solu-
ção encontrada foi o aproveitamento do pessoal que 
integrava o DRPB, criado pela Lei n° 2.364, do go-
verno do estado de Goiás, com jurisdição em toda a 
área destinada ao Distrito Federal. Passou-se, então, 
à busca de uma estrutura para o DFSP calcada nos 
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moldes mais avançados, vindo servir de modelo a es-
trutura de outros aparelhos policiais, tais como: os da 
Inglaterra, Canadá e dos Estados Unidos da América.

No final do ano de 1960, foi encaminhado pelo 
Poder Executivo um anteprojeto de lei com vista à cria-
ção de um organismo policial que, em sua composição 
estrutural, se assemelhasse às instituições de segu-
rança dos países acima referidos, inclusive no tocante 
às denominações pretendidas para os cargos a serem 
criados. A reorganização do DFSP.

Somente em 1964, com a mudança operada no 
pensamento político da Nação, a idéia da criação de 
um Departamento Federal de Segurança Pública, com 
capacidade de atuação em todo o território, prosperou 
e veio a tornar-se realidade, com a aprovação da Lei 
n° 4.483, de 16 de novembro do mesmo ano, reorga-
nizando então o DFSP, com efetivo cunho federal. Em 
21 de julho de 1977, foi inaugurado o atual prédio, loca-
lizado no SAS, Quadra 6, lotes 9 e 10, em Brasília/DF.

A Lei n° 4.483, de conferia ao órgão atuação em 
todo o território nacional, relacionando suas atribuições 
nas alíneas a a p:

Art. 1° Ao Departamento Federal de Se-
gurança Pública (DESP), com sede no Distrito 
Federal, diretamente subordinado ao Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, dirigido por 
um Diretor-Geral, nomeado em comissão e 
da livre escolha do Presidente da República, 
compete, em todo território nacional:

a) a superintendência dos serviços de 
polícia marítima, aérea e de fronteira;

b) a fiscalização nas fronteiras terrestre 
e na orla marítima;

c) a apuração, com a cooperação dos 
órgãos competentes do Ministério da Fazen-
da e em colaboração com as autoridades dos 
Estados, dos ilícitos penais praticados em 
detrimentos de bens, serviços ou interesses 
da União;

d) a apuração, em colaboração com as 
autoridades dos Estados, dos crimes que, 
por sua natureza, características ou ampli-
tude, transcendam o âmbito de uma unidade 
federada ou que, em virtude de tratados ou 
convenções internacionais, o Brasil se obri-
gou a reprimir;

e) a investigação e apuração, em cola-
boração com as autoridades dos Estados, de 
crimes praticados contra agentes federais, no 
exercício de suas funções;

f) a censura de diversões públicas, em 
especial, a referente a filmes cinematográficos, 
quando transponham o âmbito de um Estado;

g) a execução, em colaboração com as 
autoridades dos Estados, de medidas tenden-
tes a assegurar a incolumidade física do Presi-
dente da República, de diplomatas e visitantes 
oficiais estrangeiros, bem como dos demais 
representantes dos Poderes da República, 
quando em missão oficial;

h) a coordenação e a interligação, no 
país, dos serviços de identificação dactilos-
cópica, civil e criminal;

i) a formação, o treinamento e a especia-
lização profissional de seu pessoal e, quando 
solicitado, de integrantes das Polícias dos Es-
tados, Distritos Federal e Territórios;

j) a prestação de assistência técnicas e 
científicas, de natureza policial, aos Estados, 
Distrito Federal e Territórios, quando solicitada;

l) a cooperação, no país, com os servi-
ços policiais relacionados com a criminalidade 
internacional ou interestadual;

m) a supervisão e a colaboração no po-
liciamento das rodovias federais;

n) a execução de outros serviços de poli-
ciamento atribuídos à União, de conformidade 
com a legislação em vigor;

o) a apuração dos crimes nas condições 
previstas no art. 5° do Código Penal, quando 
solicitado pelas autoridades estaduais ou ocor-
rer interesse da União; por determinação do 
Ministro de Estado da Justiça;

p) a apuração dos crimes contra a vida 
ou contra comunidades silvícolas no país, em 
colaboração com o Serviço de Proteção aos 
índios.

Polícia Judiciária da União
Em dezembro de 1965, a Lei n° 4.878, regu-

lamentada pelo Decreto n° 59.310, de 28 de junho, 
instituiu o Estatuto do Policial. Esta lei dispôs sobre 
as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários 
públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupan-
tes de cargos de atividades policiais.

A lei considerava policiais civis, os brasileiros le-
galmente investidos de cargos do Serviço de Polícia 
Federal e do Serviço Policial Metropolitano e que a 
função policial fundamenta-se na hierarquia e na dis-
ciplina, próprias de suas características e finalidades.

Em 30 de maio de 1966 a Lei n° 5.010, que criou 
a Justiça Federal, em seu art. 65, determina que a po-
lícia judiciária federal seja exercida pelas autoridades 
policiais do Departamento Federal de Segurança Pú-
blica, observando-se, no que couber, as disposições 
do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689, 
de 3 de outubro de 1941), da Lei n° 4.483, de 16 de 
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novembro de 1964, e das demais normas legais apli-
cáveis ao processo penal.A Reforma Administrativa e 
a denominação Polícia Federal.

A Constituição Federal (CF), de 24 de janei-
ro de 1967, em seu artigo 210, estabeleceu que “O 
atual Departamento Federal de Segurança Pública 
passa a denominar-se Departamento de Polícia Fe-
deral considerando-se automaticamente substituída 
por esta denominação a menção à anterior constante 
de quaisquer leis ou regulamentos”. A denominação 
Polícia Federal.

A Constituição Federal (CF), de 24 de janeiro de 
1967, no art. 8°, inciso VII, estabeleceu que competia 
à União organizar e manter a Polícia Federal, e nas 
alíneas a a d descreveu suas atribuições, agora cons-
titucionais, e dessa forma identificada.

A reforma operada em 1967, pelo Decreto-Lei 
n° 200, constitui um marco na tentativa de superação 
da rigidez burocrática, podendo ser considerada como 
um primeiro momento da administração gerencial no 
Brasil. Mediante o referido decreto-lei, realizou-se a 
transferência de atividades para autarquias, funda-
ções, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional 
por meio da descentralização funcional. Instituíram-
-se como princípios de racionalidade administrativa o 
planejamento e o orçamento, o descongestionamento 
das chefias executivas superiores (desconcentração/
descentralização), a tentativa de reunir competência 
e informação no processo decisório, a sistematização, 
a coordenação e o controle.

Com esta ampla reforma o DFSP passou a de-
nominar-se Departamento de Polícia Federal (DPF), 
conforme o disposto no art. 210.

A Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro 
de 1969, que praticamente reformou a CF de 1967, 
manteve a denominação de Polícia Federal e suas atri-
buições, agora contidas no inciso VIII, do mesmo artigo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, em 
permuta com o Senador Aécio Neves. Depois falará a 
Senadora Angela Portela.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, quero dizer aqui 
o quanto estamos felizes pela boa notícia dada hoje 
pelos médicos que acompanham o tratamento do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles informaram que 
foi superado inteiramente o câncer que o havia come-
tido. Do câncer, portanto, ele está sarado. Isso, para 

nós todos, brasileiros e, em especial, integrantes do 
Partido dos Trabalhadores, que o admiramos tanto e 
o temos como uma pessoa tão querida, é uma notícia 
muito importante, principalmente para Marisa e para 
todos os seus filhos.

Srª Presidenta, quero registrar a carta que es-
tou encaminhando para os prezados Sr. Manmohan 
Singh, Primeiro-Ministro da Índia; Srª Dilma Rousseff, 
Presidente do Brasil; Sr. Dmitri Medvedev, Presidente 
da Rússia; Sr. Hu Jintao, Presidente da China; e Sr. 
Jacob Zuma, Presidente da África do Sul, nos seguin-
tes termos:

Um dos co-fundadores da Rede Mundial 
da Renda Básica – BIEN (Basic Income Ear-
th Network) e, atualmente, co-Presidente de 
Honra da Bien, Professor Guy Standing, que 
está em Nova Delhi, hoje, acompanhando a 
experiência piloto local de uma garantia de 
renda em vilas e regiões indianas, escreveu 
um artigo, aqui anexo, para ressaltar a impor-
tância da Reunião de Alto Nível dos Chefes 
de Estado dos Brics. 

Nós, membros da Bien, que faremos nos-
so 16º Congresso Internacional em Munique, 
na Alemanha, de 14 a 16 de setembro próximo, 
consideramos muito importante o desenvolvi-
mento que os países do Brics estão levando 
a termo, combinando crescimento e susten-
tabilidade com justiça social e erradicação 
da pobreza absoluta. Estamos prontos para 
contribuir, por meio de nossos estudos e pes-
quisas, para a concretização desses objetivos.

É importante ressaltar que, além dessas expe-
riências locais na Índia, há outras que se têm desen-
volvido. Obviamente, muito importante é a experiên-
cia pioneira que se deu no Alasca, com a instituição 
do Fundo Permanente do Alasca, e o fato de, por 29 
anos, distribuírem um dividendo igual para todos os 
seus habitantes, o que resultou no Alasca se tornar 
o mais igualitário dos 50 Estados norte-americanos. 
Mas há também experiências como a da vila de Otive-
ro, na Namíbia, onde mil pessoas, há três anos, vêm 
recebendo US$100 da Namíbia ou R$23,00 por mês, 
todos os seus mil habitantes. Cito, ainda, uma expe-
riência que está por se iniciar no Brasil, no Município 
de Santo Antônio do Pinhal, onde moram 6,6 mil ha-
bitantes aproximadamente.

Muito bem. Aqui está o artigo que Guy Standing 
escreveu especialmente para os líderes do Brics. Guy 
Standing, da Universidade de Bath, é um dos co-fun-
dadores da Bien, foi co-chair e hoje é co-presidente 
de honra da Bien.
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Brics deveria avaliar as transferências 
de renda

A Cúpula dos Chefes de Estado do Brics 
em Nova Delhi, esta semana, mostra-se como 
uma excelente oportunidade para lançar algu-
mas iniciativas conjuntas que contribuiriam na 
promoção dos objetivos da reunião, segurança 
e estabilidade. Entre elas, destaca-se uma que 
poderia ser facilmente definida.

Os líderes da Índia, Brasil, China, Rússia 
e África do Sul enfrentam um desafio comum 
gerado pelo fato de o seu crescimento eco-
nômico estar deixando um grande número de 
pessoas que definham na extrema pobreza 
e insegurança econômica. Cada país adotou 
abordagens muito diferentes. Sem dúvida, o 
Brasil tem se saído melhor. Seria aconselhá-
vel que a Índia, China, Rússia e África do Sul 
aprendessem com as lições decorrentes da 
experiência brasileira.

Para lidar com a pobreza, a Índia depen-
dia fortemente de subsídios extremamente 
caros, principalmente através do Sistema de 
Distribuição Pública (PDS-Public Distribution 
System). A maioria dos recursos destinados a 
esses programas se perde. Quase três quar-
tos do PDS nunca chegam aos pobres. Nas 
últimas décadas, a desigualdade tem piorado, 
tanto na Índia como na China e África do Sul.

Na China, a parcela da renda nacional 
que vai para o capital aumentou em vinte pon-
tos percentuais em pouco mais de duas déca-
das. A liderança chinesa está profundamente 
preocupada com a pobreza persistente que 
ameaça a sustentabilidade do seu modelo de 
crescimento, e que se manifesta cada vez mais 
por meio de protestos sociais. A África do Sul 
também se saiu mal, com um fraco crescimento 
econômico, combinado com a persistência da 
pobreza elevada, o desemprego cronicamente 
elevado e a desigualdade chocante.

Por outro lado, o Brasil, sob o comando 
do Presidente Lula, transformou o seu sistema 
de proteção social apoiando-se extensivamen-
te em transferências de renda, notadamente 
no seu programa Bolsa Família que, desde 
sua introdução, em 2003, atingiu mais de um 
quarto de todos os brasileiros, ou mais de 50 
milhões de pessoas. Nesse período, a pobre-
za diminuiu, a desigualdade de renda caiu 
consideravelmente, o crescimento econômico 
aumentou, embora tenha diminuído em outros 
países do Brics, bem como na área do G20 

em geral, e o desemprego caiu ao seu mais 
baixo nível. E as mulheres e as crianças têm 
mostrado um bom desempenho.

As transferências de renda têm sido acla-
madas como a principal razão para esses 
sucessos. A Presidenta Dilma Rousseff está 
empenhada em continuar nesse caminho. Há, 
inclusive, legislação que obriga o governo a 
introduzir uma renda básica para todos, na 
medida em que as condições econômicas 
permitam.

O Bolsa Família é um programa de trans-
ferência condicional de renda, que proporciona 
pagamentos mensais a crianças que freqüen-
tem regularmente a escola e estejam com seus 
exames médicos em dia. Na prática, essas con-
dicionalidades se tornaram compromissos de 
“co-responsabilidade”, obrigando as agências 
locais a proporcionarem melhores instalações 
tanto quanto mecanismos de fiscalização.

Enquanto isso, a Índia tem movido len-
tamente para uma fase onde a Comissão de 
Planejamento e outros estão mais abertos ao 
uso das transferências de renda. Lamentavel-
mente, as críticas polêmicas têm atravancado 
os debates. As transferências de renda não 
regulam outros sistemas, tais como projetos 
de trabalho como MGNEGS, na Índia. Também 
não significa que o governo deva reverter o seu 
desenvolvimento de serviços sociais.

No momento, vários programas de trans-
ferência de renda experimentais estão em an-
damento em vários Estados. Eles têm sido fei-
tos principalmente por organismos não gover-
namentais, como SEWA e as lições aprendidas 
são, em sua maioria, positivas. Entretanto, as 
autoridades indianas e seus colegas na China, 
Rússia e África do Sul deveriam organizar uma 
avaliação conjunta do projeto de transferência 
de renda, com base na experiência do Brasil e 
dos outros países latino-americanos.

A questão das transferências de ren-
da está intimamente relacionada com outro 
tema agendado para discussão: as iniciativas 
financeiras. As transferências de renda estão 
ligadas à necessidade de inclusão financeira, 
um imperativo que concerne a todos os cinco 
países. A menos que os pobres, o precariado 
emergente e toda a população rural sejam ha-
bilitados a fazer parte da economia monetária, 
sua situação continuará a deteriorar. Sobre 
isso, as lições devem ser aprendidas por todos 
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os países do Brics, e aqui a Índia tem experi-
ência recente encorajadora para compartilhar.

Guy Standing é Professor de Segurança Econômi-
ca, da Universidade de Bath, na Inglaterra. Foi Diretor 
de Relações de Trabalho da Organização Internacional 
do Trabalho. É o autor do livro Cash Transfers in India: 
A Review of the Issues (Transferências de Renda 
na Índia: Uma Análise das Questões), trabalho pu-
blicado recentemente pelo Unicef, em Nova Delhi. Seu 
novo livro é The New Precariat.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela. 
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, trago à tribuna um tema de muita im-
portância para a região Norte, especialmente para o 
meu Estado de Roraima, que é o Plano Nacional de 
Banda Larga. 

Gostaria de destacar que o Ministério Público 
Federal em Roraima acaba de ingressar com pedido 
para que a Justiça Federal reconsidere decisão que 
indeferiu pedido de liminar em uma ação civil pública 
ajuizada contra a empresa Oi/Telemar. Essa ação refe-
re-se a uma antiga reivindicação do povo roraimense.

O serviço de banda larga em nosso Estado, como 
tenho denunciado nesta Casa, na Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, onde realizamos audiência pública, 
é extremamente precário. O Ministério Público cons-
tatou que inexistem razões para isso, salvo decisão 
empresarial da Oi.

Não há nenhum impedimento para a expansão 
do serviço Oi Velox no Estado. A partir daí, o Ministério 
Público Federal pede que a empresa seja obrigada a 
cumprir o prometido em propaganda feita por ela pró-
pria, com inserções na TV, oferecendo assinatura do 
plano Oi Velox.

Nessa peça publicitária não se informa sobre 
qualquer limitação na disponibilidade do serviço. E 
essa limitação, na verdade sérias limitações, existem, 
como podem atestar os roraimenses. Justamente por 
isso, o Ministério Público reivindica que se cobre mul-
ta de R$ 10 mil para cada recusa de contratação do 
serviço pela empresa. 

Desde 2007, no início de meu mandato de Depu-
tada Federal, tenho dedicado todos os meus esforços 
a resolver o crônico problema da Internet banda larga 
em nosso Estado de Roraima. O povo de Roraima sofre 
com um serviço lento, caro e instável. Essa questão foi 
discutida de forma aprofundada em audiência pública 
ocorrida na semana passada na Comissão de Ciência 

e Tecnologia, a partir de requerimento que apresentei 
juntamente com o Senador Randolfe.

Nessa audiência pública, estiveram presentes 
autoridades como o Secretário Executivo do Ministé-
rio das Comunicações, Cezar Alvarez; o Presidente 
da Telebrás, Caio Bonilha; o diretor de planejamento 
da Eletronorte, Adhemar Palocci; o Superintendente 
de Serviços Privados da Anatel, Bruno Ramos; e o 
Deputado Federal Chico Preto, do Amazonas; além 
de representantes das empresas privadas do setor, 
entre elas da Oi/Telemar. Porque o Estado do Amazo-
nas também passa por sérias dificuldades no que diz 
respeito à banda larga.

Então, pudemos, nessa oportunidade, constatar 
e cobrar dos representantes das empresas de telefo-
nia, em especial a Oi, que é a operadora que presta 
serviço na região Norte, em Roraima, explicações 
sobre as deficiências na expansão do Plano Nacional 
de Banda Larga, em especial na região Norte. Vamos 
lembrar que o Plano Nacional de Banda Larga é do 
Governo Federal e pressupõe o cumprimento de me-
tas por parte das empresas.

Sabemos que o Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff tem todo interesse em expandir o Plano Na-
cional de Banda Larga para todo o País. Mesmo assim, 
a região Norte, e particularmente Roraima, permanece 
em situação de pura exclusão digital. É gritante a desi-
gualdade em relação às demais regiões do nosso País. 

O Plano Nacional de Banda Larga visa propor-
cionar à população, no uso da Internet, três condições 
básicas: preço, cobertura e velocidade. E nada disso, 
nenhum desses princípios do Plano Nacional de Ban-
da Larga são atendidos pela operadora.

A Oi, que deveria atender à população de Rorai-
ma, não passa em nenhum desses critérios. A cobertura 
resume-se a uma pequena parcela da demanda. Em 
Boa Vista, limita-se a determinados bairros; a veloci-
dade é mais do que discutível; quanto aos preços, os 
números falam por si: o pacote de um mega e, Rorai-
ma custa R$54,90. No Distrito Federal, para fazer uma 
comparação, esse mesmo um mega vale R$39,90. A 
diferença é ainda maior nos pacotes de dez megas, 
que é o melhor que temos lá. Dessa forma, em Rorai-
ma, Estado pobre, chega-se a pagar quase o dobro 
por um serviço de qualidade pior, sujeito a frequentes 
interrupções e suspensões.

Ainda Deputada Federal, tive oportunidade de ir 
ao Ministro das Comunicações, na época o Senador 
Hélio Costa, para mostrar que há como solucionar o 
problema a curto prazo. E, aí, Senador Mozarildo, tive-
mos oportunidade de mostrar que, em Roraima, temos 
toda infraestrutura básica necessária para a banda 
larga. Temos os cabos de fibra ótica que vêm lá da 
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Venezuela, em Guri, e chega até Boa Vista, e esses 
cabos de fibra ótica permitem que a operadora dispo-
nibilize Internet banda larga para a nossa população. 
Mas isso não vem acontecendo.

Então, segundo dados da própria Oi, mostrado 
pelo Ministério Público nessa ação, a banda larga atual 
do backbone, que vem de Fortaleza para a região Nor-
te é a mesma para Boa Vista e Manaus. Isso significa 
que a infraestrutura da rede da Oi nas duas capitais 
tem capacidade para instalação da mesma quantidade 
de acesso ao serviço de Internet banda larga. No en-
tanto, aponta a Procuradora Daniela Caselani, autora 
do pedido: “Em Manaus, existem 8,34% mais portas 
de acesso. Portanto, diz, se a infraestrutura é a mes-
ma, não há impedimento técnico para a Oi expandir o 
serviço em Roraima também.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Angela, quero cumprimentar V. Exª por, mais 
uma vez, trazer esse problema e, na oportunidade, 
também, me congratular com o Ministério Público do 
Estado, porque realmente é caso de polícia o que vem 
acontecendo lá. V. Exª coloca, diria até, de maneira 
muito elegante o problema, mas é realmente de causar 
indignação, para não dizer outra palavra mais forte. Eu 
estava recentemente, em Roraima, passando uns dias 
e tive oportunidade de ver, durante 24 horas, ficamos 
sem Internet e, no meu escritório, tem instalação da 
Oi. No entanto, como diz o Ministério Público, a propa-
ganda que a Oi faz é uma coisa, o serviço que presta é 
outra. E V. Exª colocou muito bem: é o serviço, o preço, 
a velocidade que não prestam. Isso se repete, infeliz-
mente, também na parte da telefonia. E digo a V. Exª 
que agora entendo que possa realmente se modificar 
na medida em que há uma ação movida pelo Ministério 
Público. Eu até me coloco à disposição – e acho que 
deveríamos fazer isso conjuntamente com quem quiser 
de Roraima – para entrar, de fato, com ação quanto a 
essa questão, porque faltar trabalho, não falta. V. Exª 
disse muito bem que desde quando era Deputada vem 
atuando junto às esferas administrativas e não resolve. 
E nós aqui também temos feito o mesmo. Mas acho 
que agora é chegado o momento de aproveitar – va-
mos dizer assim – o embalo do Ministério Público e 
mudar essa triste realidade de Roraima.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo.

Eu quero destacar que a meta de atendimento 
para 2012 é extremamente tímida. Em 2011, nós tive-
mos disponibilizadas cinco mil portas de Internet banda 
larga. Em 2011, chegou a 13 mil. E a meta para 2012 é 
de apenas sete mil novas portas de banda larga para 

Roraima; enquanto temos, somente na capital de Boa 
Vista, 70 mil domicílios. Então, atende a um percentual 
muito insignificante. E não foi assim que ficou acordado 
com o Poder Público para a operadora disponibilizar 
Internet dentro do Plano Nacional de Banda Larga, que 
permite a venda de um mega por R$29,90, no caso 
da isenção de ICMS.

São dados, são informações que não podemos 
ignorar. E como representantes do Estado de Roraima, 
temos a obrigação de aqui cobrar da Telebras, dos ór-
gãos do Ministério das Comunicações, da Anatel para 
que acompanhe mais de perto a atuação dessas ope-
radoras nos Estados da região Norte.

Eu queria destacar os dados que foram coloca-
dos pela empresa, na reunião que tivemos de audi-
ência pública, na semana passada, os 15 Municípios 
de Roraima têm telefonia fixa, conforme foi apurado 
pelo Ministério Público. As redes por onde trafegam 
os dados da telefonia fixa podem também atender a 
Internet banda larga. Apesar disso, dos 15 municípios 
de Roraima, somente cinco têm Internet banda larga. 
E para o Plano Nacional de Banda Larga estão pre-
vistos apenas três municípios. Nós já temos em Ro-
rainópolis e a previsão, para 2012, é incluir também 
os Municípios de Mucajaí e Caracaraí. É muito pouco! 
Nós precisamos de muito mais. 

Por isso nós estamos aqui, mais uma vez, fazen-
do essa cobrança ao Poder Público, ao Ministério das 
Comunicações, para que acompanhe o trabalho das 
operadoras nos Estados da região Norte, especifica-
mente no nosso Estado de Roraima.

Era isso, Presidente.
Muito obrigada
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Quero dar as boas-vindas aos alunos do ensino 

fundamental do Centro Educacional Ipê, de Águas 
Claras. 

Muito bem– vindos aqui ao Senado.
Com a palavra o Senador Jayme Campos, por 

permuta com o Senador Aécio.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
quando olhamos os edifícios majestáticos, as rodo-
vias movimentadas e os campos produzindo riqueza 
e fartura, nós observamos apenas a pujança de nossa 
economia, a consolidação do País como uma potência 
mundial, mas não conseguimos enxergar, no entanto, o 
ser humano que impulsiona essa estrutura gigantesca. 
Muito menos, os dramas pessoais que cercam nossa 
história de desenvolvimento e prosperidade.
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Misturadas à argamassa, ao asfalto, aos tornos 
e ao arado, existem lágrimas e sofrimento.

Mas antes de continuar o meu pronunciamento, 
eu gostaria de registrar aqui a presença do valoroso 
amigo pessoal Alceni Guerra, que nos honra hoje com 
a sua presença aqui no Senado Federal. Valoroso ho-
mem público, amigo pessoal, por quem tenho a maior 
admiração e respeito.

Seja bem-vindo, companheiro Alceni Guerra.
O Brasil ocupa atualmente, Srª Presidente, o 4o 

lugar em relação ao número de mortes por acidentes 
de trabalho em todo o mundo. E, lamentavelmente, 
se constata que meu Estado de Mato Grosso, lidera o 
ranking de óbitos nesta categoria no País.

Conforme levantamento da Superintendência 
Regional do Trabalho, enquanto a média nacional por 
mortes em acidentes profissionais é de 13 casos para 
cada 100 mil habitantes, em Mato Grosso, esse índice 
alcança a escandalosa taxa de 44 vítimas fatais para 
o mesmo grupo de indivíduos.

Em números absolutos, Mato Grosso ocupa a 6ª 
posição no Brasil, com números superiores aos demais 
Estados do Centro-Oeste.

Entre 2006 e 2009, foram registrados 551 óbitos 
em meu Estado de Mato Grosso, segundo dados do 
Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho elabora-
do pelo Ministério da Previdência Social. Esse levan-
tamento é efetuado de dez em dez anos. De acordo 
com esse mesmo documento, São Paulo lidera a lista 
nacional de falecimentos por acidentes de trabalho, com 
2.842 registros no período, seguido por Minas Gerais, 
com 1.365 casos. Nesses quatro anos compreendidos 
pela amostra, o Brasil contabilizou 10.956 mortes, com 
predominância nos setores da agropecuária, transporte 
e construção civil.

Neste índice macabro, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, nosso País só é superado, respectivamente, 
pela China, pelos Estados Unidos e pela Rússia, se-
gundo revela pesquisa da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espe-
cialistas apontam a negligência do empregador, que 
não oferece equipamentos e treinamento adequados, 
como a principal causa deste infortúnio. O perfil das 
vítimas fatais é o de trabalhadores com idade entre 
21 e 30 anos, com carteira assinada há pelo menos 
quatro meses.

A OIT também reforça a tese da negligência, 
informando que de 1,3 milhão de acidentes fatais re-
gistrados anualmente no Brasil, o motivo recorrente é 
o descumprimento das normas básicas de proteção 
aos trabalhadores e as más condições nos ambientes 
e processos de trabalho.

Neste sentido, Srª Presidente, encomendei estu-
dos técnicos no sentido da possível apresentação de 
Projeto de Lei que preveja punição para as empresas 
que apresentem índices desproporcionais de aciden-
tes fatais em tarefas laborais sob sua responsabili-
dade. Nesse caso, as firmas que registrassem mais 
de uma morte por ano ficariam impedidas de realizar 
operações de crédito com bancos e entidades gover-
namentais, além de serem proibidas de participar de 
licitações públicas durante o exercício em que ocor-
ressem os óbitos.

No próximo dia 28 de abril, comemora-se o Dia 
Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Na quar-
ta-feira que antecede esta data, portanto, em 25 de 
abril, período em que acontece a reunião ordinária da 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que tenho 
o privilégio de presidir, espero ver aprovado o reque-
rimento de minha autoria, com o objetivo de realizar 
uma audiência pública destinada a debatermos solu-
ções e alternativas para subtrair o Brasil desse dolo-
roso ranking de países com maior índice de mortes 
por acidente de trabalho do mundo.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossa 
Nação deve crescer e se desenvolver com paz e har-
monia, pois um país próspero é aquele que respeita 
a integridade física, emocional e moral de seus tra-
balhadores. Uma economia só é realmente estável 
quando a base desta pirâmide, que é o ser humano, 
encontra dignidade, proteção e confiança, pois nenhum 
progresso vale o sacrifício ou a morte de homens de 
bem, de tal maneira que espero que possamos, com 
certeza, buscar instrumentos, que possamos dimi-
nuir esse índice alarmante de morte por acidente de 
trabalho. E por incrível que pareça, o meu Estado do 
Mato Grosso hoje é quase um campeão do ranking de 
morte. Isso nos causa estranheza, tristeza, e espero 
que possamos buscar realmente novas ferramentas e 
instrumentos para reduzir esse número de mortes em 
acidentes de trabalho.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero, 
nesta oportunidade, tratar de um tema que é objeto de 
um trabalho nesta Casa que tem tudo a ver com este 
momento do desenvolvimento do Brasil.

Vejam: o Brasil tem um mercado consumidor 
gigante, trabalha várias alternativas para o desen-
volvimento e, nessa área, nesse campo, destaco os 



08510 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

avanços que temos – com todos os problemas que 
enfrentamos – na política de saúde. Uma coisa que 
me chamou a atenção nos debates na Comissão de 
Desenvolvimento Regional, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, é a composição no nosso balanço de 
pagamentos, na importação, da compra de matéria-
-prima, muitas vezes do próprio Brasil, para uso das 
indústrias farmacêuticas.

Vejam que 95% da matéria-prima utilizada no 
Brasil para produção de medicamentos é importada; 
apenas 5% produzidos no próprio Brasil. O que me 
chamou mais a atenção é o fato de que, desses 95% 
que o Brasil importa, uma parte considerável é matéria-
-prima que sai do Brasil, vai para outro país e, a partir 
daí, retorna ao Brasil a um custo muito elevado.

Cito alguns exemplos para compreendermos. Te-
mos uma biodiversidade espetacular. Muitos falam da 
Amazônia. No entanto, destaco não apenas na região 
amazônica, mas em todas as regiões, a biodiversida-
de brasileira. A caatinga, para dar um exemplo, fora 
da Amazônia, coloca uma biodiversidade espetacular.

Pois bem, produtos então tirados dessa biodiver-
sidade saem daqui, deslocam-se para outros países 
– normalmente América do Norte; principalmente Es-
tados Unidos, Alemanha, Japão, enfim – e retornam 
depois como produto com agregação de valor eleva-
da, e o compramos, às vezes, por 200 vezes o preço 
que exportamos.

O resultado disso é que estamos, de um lado, 
gerando emprego fora do Brasil numa área em que o 
Brasil tem grande potencial.

Então, quero louvar aqui uma iniciativa do ex-Go-
vernador Antônio Britto, que organiza um conjunto de 
atores, entre cientistas, universidade, lideranças polí-
ticas, estudiosos, industriais, enfim, técnicos das mais 
diferentes áreas para tratar sobre esse tema. Acredito 
que o Brasil pode e deve fazer grandes mudanças.

Cito um exemplo, Senador Cristovam. No meu 
Estado, há uma planta chamada avelós. Lá, quando 
menino, nós a chamávamos de “cachorro pelado”. É 
uma planta interessante porque a folhagem dela se 
parece com macarrão verde. Éramos aconselhados, 
ainda garotos, a termos muito cuidado com ela, porque 
ela tem um leite que, se bater nos olhos, cega. Mas 
lembro-me, ainda criança, que, às vezes, nasciam ver-
rugas nas mãos e nos pés e colocávamos ali um pingo 
daquele leite, e elas desapareciam.

Para minha alegria, há um estudo do cientista bra-
sileiro Pianowski – é um cientista paranaense – sobre 
essa planta, e estamos próximos, agora no próximo 
mês, de ter autorizada a comercialização de um me-
dicamento para a cura do câncer.

E vejam a dificuldade que o Brasil tem em vários 
aspectos: primeiro, para registrar uma patente; segun-
do, quando um pesquisador descobre o uso adequado 
dessas substâncias, a dificuldade que tem para finan-
ciar a pesquisa, para financiar a extração. Pior ainda: as 
regras que nós temos no Brasil para que esse produto 
brasileiro, já acabado, seja utilizado – pela base que 
nós temos de produção industrial de medicamento, é 
gigantesca. A legislação brasileira é como se fosse 
feita para não dar certo. Então, nós temos que tratar 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

V. Exª, que foi reitor, sabe o que ocorre com as 
teses. A primeira coisa que a legislação brasileira exige 
é que, quando você faz uma tese, fruto de uma pes-
quisa, é obrigado a publicá-la. Ao publicá-la, alguém, 
em qualquer lugar do mundo, em lugares onde há uma 
facilidade muito maior de registrar patentes, enfim, faz 
ali uma diferença qualquer e pronto: já se apropria da 
tese de um cientista brasileiro.

Então, o que estou dizendo? De um lado, temos 
a necessidade de um aperfeiçoamento nessa área, e 
acho que esta Casa precisa tratar urgentemente de 
temas como esse, principalmente no momento que 
estamos vivendo. Se temos potencial em uma área em 
que podemos ter crescimento econômico – e o pró-
prio mercado brasileiro já fartamente não só é grande 
como também adequado –, basta examinar: nós esta-
mos importando aproximadamente de US$12 bilhões 
a US$16 bilhões por ano de matéria química utilizada 
nas indústrias farmacêuticas. E repito que boa parte 
de matéria-prima do próprio Brasil é exportada para 
outras localidades.

Permita-me só citar um exemplo. A jojoba é ou-
tra planta da qual se extrai uma substância, que é a 
pilocarpina. Então, o que nós fazemos? Ali na região 
entre o Delta do Parnaíba em direção a Esperantina, 
a São João do Arraial, enfim, nós temos uma mata 
dessa planta da qual se extrai a folha. O que nosso 
produtor vende? A folha. Daí se extrai essa substância, 
vai para outros países e, na volta, nós compramos o 
produto que é base para dilatação dos olhos e para 
produção do colírio.

Então, só do meu Estado estou citando esses 
dois exemplos, mas poderia citar o babaçu, poderia 
citar a carnaúba, poderia citar o juazeiro, poderia citar 
o mandacaru, poderia citar inúmeras plantas existentes 
na minha região, fora outras regiões do nosso País. É 
disso que se trata, e acho que temos de tratar urgen-
temente de uma solução.

Com o maior prazer ouço o Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Wellington, eu fico muito feliz de escutar a sua 
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fala, porque nos traz um dos problemas mais trágicos. 
Um país riquíssimo e paupérrimo – riquíssimo nos re-
cursos e paupérrimo nos invenções. Uma planta, como o 
avelós, que o senhor citou, só se transforma em remédio 
depois que um cientista, como o senhor falou, descobre 
como transformar as propriedades intrínsecas daquela 
planta em um remédio que cure uma doença. Esses dois 
momentos passam pela ciência, e a ciência passa pela 
educação. Nossos recursos estão sendo levados para 
fora e transformados em remédios lá fora porque nós 
não estamos sendo capazes de fazer isso aqui dentro. 
De vez em quando, surge um gênio como esse de que 
o senhor falou, do Paraná, se não me engano...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
o cientista Pianovski, que é paranaense.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – De 
vez em quando surge um desses. Mas quantos milha-
res nós não perdemos? Vou dizer aqui um pequeno 
número. Eu tenho provocado alguns demógrafos, e 
nenhum consegue me dar a resposta certa. Quantos 
brasileiros morreram analfabetos desde que nós pro-
clamamos a República? Alguns já me falaram em 60 
milhões. Hoje somos 13 milhões. Se você soma todos 
que morreram nesses 120 anos, 60 milhões morreram 
analfabetos. Suponha que 1% tenha um grau forte de 
inteligência. De 60 milhões, seriam 600 mil. Suponha 
que 1% dos 600 mil fossem gênios, 6 mil gênios nós 
perdemos. Agora, some a isso os que conseguiram 
aprender a ler, mas não conseguiram fazer um bom 
curso de segundo grau e não entraram em universida-
des ou entraram, mas não conseguiram se transformar 
em grandes cientistas. Estamos perdendo algo pior do 
que a matéria-prima que é levada para fora. Estamos 
queimando os nossos cérebros.

(Interrupção do som)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Nós estamos cremando os nossos cérebros por não 
garantir educação igual para todos os cérebros que 
nascem neste País. Quando nascemos, somos todos 
iguaizinhos, salvo uma ou outra exceção, seja pelo 
lado negativo de alguma deficiência biológica, seja 
pelo lado positivo de algum desenvolvimento cerebral 
fenomenal. Mas, em geral, somos todos iguais. Agora, 
uns conseguem adquirir o conhecimento necessário, 
e outros não. E a culpa dos que não o adquirem não é 
deles. Um dia desses dirigi-me ao Deputado Tiririca, 
que foi tão criticado, dizendo-se que ele não sabia ler, e 
sugeri: “Deputado, o seu primeiro discurso deveria ser 
descrever como era a escola na sua cidade, no Ceará, 
quando o senhor era pequeno, para que vejam que, 
mesmo se fosse verdade que o senhor não sabe ler, 
a culpa não é sua; é do prefeito da sua cidade”. Então, 

o seu discurso é apropriadíssimo para trazermos aqui 
a necessidade de fazer com que a riqueza natural se 
transforme em riqueza a serviço da saúde. O caminho 
é educação igual, de qualidade, para todas as crianças.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço a V. Exª e incorporo o seu aparte ao meu 
pronunciamento.

Vejam que, nesse caso da pesquisa para a cura 
do câncer, ela se iniciou a partir da observação de um 
trabalho feito por um curandeiro de uma tribo indígena, 
que também tem a ver com a nossa própria diversidade, 
a nossa história, que muitas vezes é desperdiçada. O 
cientista me disse que começou a partir da observação 
do trabalho feito por uma tribo indígena. Aí, é verdadeiro 
quando a gente coloca que, muitas vezes, o estrangeiro 
vem, faz isso e termina se apropriando desse conheci-
mento. Então, eu quero, para encerrar, minha Presidente, 
mostrar o quanto nós precisamos avançar.

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Es-
tava, na verdade, elogiando esse trabalho. Resolvi me 
incorporar a esse grupo de trabalho. Precisamos exa-
minar países como Alemanha, Suécia, Suíça, França, 
Inglaterra, Estados Unidos, Japão, e, às vezes, países 
pequenos, como a Suécia, onde estive, em que a grande 
base da sua receita de geração de empregos está exa-
tamente na transformação de matéria-prima em produ-
tos acabados, voltados para esse gigantesco mercado.

Então, quero encerrar dizendo da importância 
desse trabalho e fazendo aqui o registro de um even-
to de que participei, o I Encontro de Taxistas do Piauí, 
trabalhado recentemente. Achei muito importante a 
preparação de taxistas voltada para a preparação 
do trade turístico, pelo Carlos Nery e o Pedro, assim 
como o presidente do Sindicato dos Taxistas, Antônio 
da Silva Barbosa.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Que bom que já estão preparando!
Eu me lembro que, quando eu estava à frente do 

Ministério do Turismo, Senador Wellington, nós prepa-
ramos os taxistas para o Pan, e, como não dava para 
ensinar a todos várias línguas, a universidade prepa-
rou atendentes, e os taxistas, a partir da nacionalidade 
do cliente, ligavam para um número, e era colocado 
um estudante que falava ou alemão, ou espanhol, ou 
francês. Funcionou muito bem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 12/12 
GLDEM, formalizando a indicação do Senador José 
Agripino para exercer a liderança da Bancada do De-
mocratas no Senado Federal.
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É o seguinte o Ofício:

OF. N° 12/12-GLDEM

Brasília, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, os senadores abaixo as-

sinados integrantes do Partido do Democratas indicam 
o Senador José Agripino Maia para exercer o cargo de 
Líder da Bancada do Democratas no Senado Federal.

Atenciosamente, 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Expediente lido vai à publicação.

Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, vencido o período de crédito para a arru-
mação da casa, a que tem direito todo governante que 
inicia um mandato, creio, caros colegas, que é hora de 
começarmos – apenas começarmos – a nos debruçar 
sobre os saldos e o desempenho do Governo da Pre-
sidente Dilma Rousseff.

Srª Presidente, olhando dessa perspectiva o que 
aconteceu e, especialmente, o que não aconteceu em 
2011, a meu ver, tudo parece fora de lugar.

O principal é que, à população, vendeu-se a ilu-
são de nova versão do espetáculo do crescimento, 
um sem-número de obras faraônicas e a continuidade 
das benemerências tradicionais do Estado nacional. 
Vendeu-se, acima de tudo, a imagem de uma gestora 
implacável e impositiva, que, por si só, seria capaz de 
tomar, heroicamente, as rédeas do País e de transfor-
mar em realidade os tantos sonhos prometidos em vão.

É a mesma Presidente que, recentemente, nas 
páginas da revista Veja, navega, impassível e equidis-
tante, em meio às trovoadas e à verdadeira tempestade 
que se forma à sua volta e que, aos poucos, engolfa 
e paralisa o seu Governo.

Para onde quer que se olhe, o cenário é desolador.

Vejamos o que acontece na economia e no cres-
cimento.

Na economia, alcançamos o impensável: deixamos 
de liderar o processo de crescimento da América Latina 
e, na contramão dos nossos vizinhos, puxamos, Senador 
Aloysio, o desempenho de todo o continente para baixo.

Não há outra definição: nossa posição é irreco-
nhecível, à frente apenas da Guatemala e de El Sal-
vador. Na América do Sul – acreditem! –, fomos o País 
que menos cresceu.

Só agora, ignorando tantas e reiteradas adver-
tências, o governismo esboça as primeiras e tímidas 
ainda reações ao gravíssimo processo de desindus-
trialização em curso no País.

Vejam o que está acontecendo com a indústria de 
transformação, que já chegou, como sabem o ex-Senador 
Zezé Perrela, o ex-Governador e ex-Senador Eduardo 
Azeredo, a responder por 26% do PIB: esse percentual 
caiu para 16%, em 2010, e para 14,6%, em 2011.

Essa é uma das perversas, para não dizer maldita 
herança que esse Governo do PT deixará para o futuro.

Não é mais hora de se discutir se há ou não desin-
dustrialização no País – é fato. Voltamos à era pré-JK, 
aos longínquos anos 50, e isso não pode ser mascarado.

A perda de competitividade da nossa indústria, 
como se sabe, é doença antiga, mas se agrava em es-
cala inédita por um conjunto de fatores entrelaçados 
na atual conjuntura: a valorização do câmbio, o peso 
dos juros nos financiamentos internos, o alto custo 
dos insumos, a elevadíssima carga tributária nacional 
e absoluta ausência de infraestrutura adequada.

Ainda não se sabe ao certo a motivação de mais 
uma recente reunião convocada pela Presidente com 
os líderes empresariais nacionais, para tratar do tema. 
Se todos conhecem o problema, se já encaminharam 
inúmeras sugestões e se nada há de novo no front, só 
um motivo a justificaria: a mesma pirotecnia de sem-
pre com que se pretende ocupar o vazio propositivo e 
disfarçar a leniência do atual Governo.

No campo político, uma inédita versão sobre “go-
verno de coalizão”, Senador Jarbas Vasconcelos, tisnou 
as já frágeis relações políticas e institucionais entre o 
Legislativo e o Executivo, a expensas da cessão de 
áreas inteiras da Administração Federal aos partidos.

Os escândalos se sobrepuseram em recorde de 
ministros caídos sob grave suspeição, enquanto avan-
çou à luz do dia, sem quaisquer constrangimentos, o 
gravíssimo aparelhamento partidário da máquina go-
vernamental.

A mão pesada do poder da Presidência baixou 
sobre cada um dos suspeitos, como se não fosse a 
mesma mão que antes os nomeara e os conduzira 
para o Governo.
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Aí descobrimos, Srªs e Srs. Senadores, o inacre-
ditável: havia diversos ministros de Lula e uns poucos 
de Dilma. Isso é muito cômodo.

E foi assim que floresceu, em seguida, pelos 
cantos de página, a estranheza de que a Presidente, 
na verdade, estaria refém do seu próprio Governo. É 
como se não tivesse sido a autoridade central nos oito 
anos da administração anterior. É como se ela não 
houvesse, de próprio punho, com sua consciência, co-
locado de pé o atual Governo, com suas incoerências 
e incongruências irremediáveis.

De crise em crise e de queda em queda de auto-
ridades, uma parte importante do mandato presidencial 
simplesmente se esvaiu. Perdeu-se, Srªs e Srs. Se-
nadores, o momento mais propício – de popularidade 
em alta e de expectativas intactas – para aprovar as 
medidas necessárias de ajuste e encaminhar reformas 
que exigiriam alto capital político.

A esmagadora maioria congressual, montada ao 
custo que todos conhecemos, a que serviu, senhoras e 
senhores, nesses últimos 15 meses? Eu respondo: serviu 
para aprovar um sem-número de medidas provisórias 
que aqui chegam a cada dia sem o mínimo respeito ao 
preceito constitucional da relevância e da urgência que 
deveria orientá-las. Aliás, a falta de respeito ao Congres-
so, que contou com a reverência obsequiosa de muitos 
de seus membros, transformou-se em marca registrada 
das atuais relações entre Executivo e Legislativo.

E a grande questão que se coloca é: onde es-
tão as grandes iniciativas? Onde estão as reformas 
constitucionais, tão necessárias ao País? Discutimos, 
serena e abrangentemente, a recomposição do Pacto 
Federativo? Reformamos o rito das medidas provisó-
rias? Revisamos os royalties do petróleo e do minério? 
Renegociamos as dívidas dos governos estaduais? 
Criamos as melhores alternativas para prover recursos 
à saúde pública, maior tragédia nacional? Não.

E, na segurança pública, hoje mesmo, o Minis-
tério da Justiça anuncia o cancelamento do programa 
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), anun-
ciado também com grande alarde no final do ano de 
2010, exatamente no momento em que recrudesce a 
violência em várias regiões do País.

A grande verdade é que, nesses primeiros meses, 
quando tudo era possível debater e eventualmente apro-
var, até mesmo com a parceria dos membros da oposi-
ção, sempre responsáveis com as questões de Estado, 
o que foi feito de fato? Absolutamente nada relevante.

O Governo perdeu a capacidade de propor, assim 
como já havia perdido o compromisso com o diálogo 
democrático. Impõe a Estados e a Municípios cada 
vez mais obrigações, ignorando as dificuldades por 
que passam, alheio à crise de governabilidade que já 

assola vários deles. Determina cortes em áreas vitais 
ao futuro deste País, como a de pesquisa, ciência e 
tecnologia, sem qualquer preocupação com o que virá 
além do prazo do mandato formal.

E se falarmos em infraestrutura, senhoras e se-
nhores?

Mas, Senador Mário Couto, como nada é tão ruim 
que não possa piorar, o crônico imobilismo político 
transformou-se em inapetência executiva.

Vejamos a situação do Plano de Aceleração do 
Crescimento, o tão propalado e propagandeado PAC. 
Apenas 8% do total de recursos aplicados em 2011 – 
R$204 bilhões – saíram diretamente do Orçamento da 
União. Outros recursos referem-se a investimentos roti-
neiros feitos por empresas públicas que teriam ocorrido 
com ou sem PAC, referem-se a investimentos feitos pela 
iniciativa privada e pelos cidadãos que recorrem ao fi-
nanciamento da casa própria. Sim, Srs. Senadores, até 
esses financiamentos são contabilizados no PAC. Em 
2011, além de o PAC ter tido o mais baixo desempenho 
de sua história – apenas R$16 bilhões saíram efetiva-
mente do Tesouro Nacional – 37%, ou R$6,9 bilhões, do 
total referiam-se aos famosos Restos a Pagar de anos 
anteriores, sobrando quase nada para obras novas.

Em alguns casos, senhoras e senhores, Senador 
Mozarildo, o atraso é monumental. Leio que 19 obras 
estruturantes do País, com orçamento de R$166 bi-
lhões, afastaram-se léguas do cronograma desenha-
do pelo Governo e serão entregues com pelo menos 
quatro anos de atraso.

É essa, senhoras e senhores, a propalada efici-
ência gerencial do Governo? Não acredito que possa 
assim ser compreendida. Projetos que o ex-Presidente 
Lula pretendia e anunciava inaugurar ainda em seu 
mandato, agora, correm risco de não serem mais con-
cluídos sequer no Governo Dilma.

Digo isso sem falar na complexa transposição 
do rio São Francisco, que viu, Senador Aloysio, seu 
custo passar de R$4,6 bilhões para R$8,2 bilhões, 
por enquanto.

Recentemente, um grupo de parlamentares – o 
Senador Eduardo Azeredo ajudava a chefiar essa de-
legação – visitou trechos das obras para as quais a 
Presidência foi aconselhada a não ir. O abandono é 
regra. Outras visitas ocorrerão.

Lembro, senhoras e senhores, o simbolismo da 
ferrovia Transnordestina, que tem, a meu ver, a cara 
deste Governo. Com cerca de 1,7 mil quilômetros de 
extensão, foi iniciada com pompa e circunstância em 
2006 e deveria ter sido finalizada em 2010. Já alcan-
çamos 2012, o custo de R$4,5 bilhões chegou a R$7 
bilhões, e o que se construiu até agora não ultrapassou 
10% do percurso previsto.
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E as obras da Copa? Eu não vou aqui cansá-los, 
repetindo as mesmas críticas que fazia há mais de um 
ano desta tribuna. Os investimentos em mobilidade urba-
na engatinham. Se parte das obras nas arenas avança-
ram – ainda que com alguns problemas – é porque são 
os governos estaduais que respondem por elas, não o 
Governo Federal, como alguns querem ou insistem em 
fazer parecer. Aliás, a multiplicação dos números pare-
ce ser, ao final, a maior realização do atual Governo.

A ausência de planejamento é, sim, a sua mais 
visível marca. Orçamentos bilionários servem apenas 
como piso inicial para dispêndios que acabam por se 
mostrar gigantescamente maiores.

Nesse caso, inclui-se o inacreditável trem-bala, 
Senador Aloysio, verdadeira obsessão da atual admi-
nistração – que V. Exª aqui tem observado permanen-
temente –, enquanto estradas federais derretem, e 
ferrovias são abandonadas à própria sorte em todo o 
País. Em 2008, ele custaria R$20 bilhões e seria licitado 
em 2009, para circular em 2014. Em julho de 2010, o 
preço já havia subido para R$33 bilhões, e a inaugura-
ção ficara para 2016. O preço final, porém, já não será 
mais esse. Especula-se que irá custar R$53 bilhões. 
Agora, depois das tentativas do Governo em licitá-lo, 
já não há mais datas, prazos ou valores. Anuncia-se 
que o projeto será divulgado no próximo mês de junho.

Com muito menos do que isso, Srs. Senadores, 
todo o problema do transporte de massas nos grandes 
centros brasileiros estaria resolvido.

Multiplicam-se números, multiplicam-se promes-
sas impossíveis, a maioria delas, de serem cumpridas.

Se desanimadores são os resultados verifica-
dos nos investimentos na infraestrutura do Brasil, são 
também igualmente decepcionantes as realizações no 
campo social, que merecem análise em separado em 
outra ocasião. E aqui estarei para fazê-la.

Peço um pouco mais de paciência à Presidente 
Marta Suplicy, porque volto hoje a esta tribuna para 
alertar que estamos avançando para o décimo ano do 
Governo petista, o segundo do Governo Dilma, e, pelo 
caminho, vão ficando as promessas da campanha elei-
toral, reduzidas a resultados medíocres, cujos números 
a contabilidade cruel dos fatos exibe a cada semana.

A leitura da entrevista concedida pela Presiden-
te à revista Veja soa tão vazia quanto a realidade das 
promessas não cumpridas. Nela, encontramos contra-
dições insanáveis, como o desejo de reduzir a carga 
de impostos.

Pergunto, Srs. Líderes do Governo: e o compro-
misso assumido publicamente – e não cumprido – de 
desonerar as empresas estaduais de saneamento?

A proposta está aí, em tramitação na Casa, ou 
melhor, está engavetada pela maioria do Governo.

Portanto, conectar o discurso à realidade me 
parece ser o maior desafio que esse Governo terá de 
enfrentar. Já não basta, senhoras e senhores, mais isso 
ou reduzir a ação pública à estreita faixa da redução 
das taxas de juros.

O País não tem projeto. Responde estritamente às 
emergências, institucionalizando o regime do improviso.

Acumulamos um sem-número de medidas pa-
liativas, quando a hora exige reformas profundas, co-
rajosas, estruturais, capazes de remover os entraves 
ao desenvolvimento.

Lembro aqui frase da jornalista e minha conterrâ-
nea Miriam Leitão: o Governo distribui favores quando 
deveria trabalhar para melhorar o ambiente favorável 
ao crescimento.

Cito, por último, o grande poeta da minha gera-
ção, Cazuza, que não nos deixará esquecer: o tempo 
não para! Se nada for feito rapidamente para desatar 
os nós políticos e gerenciais que emperram a máquina 
pública, o Brasil vai perder a maior janela de oportuni-
dades de sua história.

A grande verdade, Srªs e Srs. Senadores, Líder 
Alvaro Dias, Presidente Marta Suplicy, Senador Ciro, 
senhoras e senhores, é que o Governo envelheceu 
muito rapidamente.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª 

Presidenta!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu queria fazer 
uma pergunta a V. Exª: se, regimentalmente, há alguma 
diferença entre a fala na tribuna do Presidente da Casa 
e outro Senador. E vou lhe dizer por que pergunto isso 
a V. Exª. Não faz uma semana que o Presidente Sarney 
esteve falando nessa tribuna a respeito da violência...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Foi desligado o cronômetro. Senador Mário 
Couto, a Presidente desligou o cronômetro, e Sarney 
falou durante 45 minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
exatamente essa a questão. E o Senador Aécio extra-
polou apenas três minutos, e a senhora, por três ou 
quatro vezes, tocou a campainha. Há alguma diferença 
entre o Presidente e outro Senador? Se houver dife-
rença, a senhora me diga, e eu me calo. Mas, se não 
houver diferença, temos que fazer com que todos os 
Senadores sejam iguais.

A senhora entendeu o que estou falando, Pre-
sidenta?
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Perfeitamente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – To-
dos os Senadores são iguais. Não tem que haver di-
ferença entre um Senador e outro. 

O Senador Aécio quase não conclui o seu dis-
curso. Concluiu-o afobadamente, enquanto o Presi-
dente da Casa...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Aqui não tem Regimento. Ela desligou o cro-
nômetro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
..concluiu em 45 minutos. E outros Senadores fazem 
a mesma coisa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, fiz uma liberalidade...

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – 
A diferença é que o Sarney é o Presidente, Senador!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Fiz uma liberalidade com o Senador Aécio agora...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Isso aqui está virando uma esculhambação!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...tocando a campainha umas quatro ou cinco 
vezes, e fiz uma liberalidade maior, por decisão própria, 
com o Presidente Sarney no exercício...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah, 
por decisão própria! A senhora manda. A senhora man-
da e desmanda. A senhora faz o que quer. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Manda e faz o que quer. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
é mais o Regimento que manda na Casa. É a senhora 
que faz o que quer. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – É o PT.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É a 
senhora? Pelo amor de Deus, Presidenta, o que está 
virando este Senado brasileiro?! É muito triste ver o 
Senado brasileiro da atualidade.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – É querer fazer os outros de idiota. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg. 

(Pausa.)
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP.Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, queria apenas lembrar a senhora de que 
já está na hora de iniciarmos a Ordem do Dia. Como 
reza o Regimento Interno, às 16h, impreterivelmente – 
é o advérbio temporal –, deve-se começar a Ordem do 
Dia. Já são, sem querer ser o cuco do Senado, 16h25.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.

Com a palavra a Senadora Ana Rita. 
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, público na tribuna de honra, 
espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, 
Srª Presidenta, subo a esta tribuna para falar sobre um 
tema que me deixou muito feliz: o lançamento do Progra-
ma Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO). 

Sabemos que esse tratamento diferenciado para a 
educação no campo já é uma reivindicação antiga dos 
movimentos sociais, e foram esses movimentos sociais 
que contribuíram para a formação do Pronacampo.

Hoje, Srª Presidenta, temos, em nosso País, 
muitos jovens analfabetos. E, para nossa surpresa, a 
maioria está no campo. Segundo dados do Governo 
federal, 23,18% da população com mais de 15 anos 
que vive no campo é analfabeta, e 50,95%, ou seja, 
mais da metade, não concluíram o ensino fundamental.

O Pronacampo, lançado na semana passada pelo 
Governo da nossa Presidenta Dilma, é uma iniciativa 
maravilhosa, pois visa a combater esses dados alar-
mantes em relação a nossa educação. E não só isso: 
vem oferecer apoio técnico e financeiro aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para implementação da 
política de educação no campo. Serão programas es-
pecíficos que oferecerão cursos de qualificação profis-
sional e escolarização de jovens agricultores que não 
concluíram o ensino fundamental. Pela primeira vez, 
nosso Governo está reconhecendo a diferenciação de 
tratamento que é exigida para o povo que vive no campo.

Do ponto de vista sociocultural, o nível de instru-
ção e o acesso à educação de populações da zona 
rural são indicadores da desigualdade social existente 
entre essas regiões e as urbanas. E isso é uma reali-
dade em todo o País. Pesquisas apontam que a esco-
laridade média da população rural é bem menor que 
a das pessoas que vivem em cidades.

E não é só neste quesito que pairam as desi-
gualdades. Hoje, os livros didáticos usados pela po-
pulação escolar rural são os mesmos que são usados 
pela população urbana. Isso não é adequado, afinal, 
a linguagem usual dos estudantes rurais é diferente, 
a vivência é diferente, os exemplos também são dife-
rentes daqueles vividos pela população urbana. Mas 
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isso vai mudar. Teremos o livro didático do campo, uma 
política de alternância adequada e muito solicitada. 
Serão cerca de 12 milhões de livros didáticos para 3 
milhões de alunos, em 73 mil escolas rurais. 

Os livros, em edições multisseriadas, seriadas ou 
multidisciplinares, poderão ser escolhidos pelos pro-
fessores de acordo com a realidade da escola. Nada 
mais justo que ter livros e professores voltados exclu-
sivamente para esse público, um público especial: a 
área rural. Essa era uma das principais reivindicações 
dos movimentos sociais.

Os agricultores participantes do Pronacampo, por 
exemplo, receberão bolsas mensais e terão de cum-
prir 75% da frequência escolar. Essa é uma forma de 
incentivo. Há cursos com aulas teóricas e também cur-
sos com aulas de práticas agrícolas nas comunidades.

O objetivo é formar agricultores em universidades 
e em cursos técnicos, para que apliquem os conheci-
mentos adquiridos em ações que elevem a produtivi-
dade nas pequenas propriedades e que garantam a 
distribuição de renda. O Pronacampo também pretende 
atender as escolas quilombolas.

Destaco aqui, Srª Presidenta, que o Pronacampo 
baseará suas ações em quatro eixos: gestão e práticas 
pedagógicas, formação de professores, educação de 
jovens e adultos e educação profissional e tecnológica. 
Uma das ações previstas é a educação contextualiza-
da, que promoverá a interação entre o conhecimento 
científico e os saberes das comunidades.

Estou vendo aqui que temos muitos jovens que 
estão nos acompanhando na tarde de hoje. Imagino 
que este seja um tema de suma importância também 
para vocês que estão nos visitando nesta tarde.

Em discurso sobre o tema, a Presidenta Dilma 
disse que o Pronacampo proporcionará às gerações 
futuras mais oportunidades. E eu não duvido disso. Se-
rão mais de três milhões de estudantes beneficiados. 
Todos receberão material didático relacionado à realida-
de do campo, por meio do Programa Nacional do Livro 
Didático. O Programa Nacional de Biblioteca da Escola 
atenderá a professores e estudantes, pois vai oferecer 
obras de referência sobre as especificidades do cam-
po e das comunidades remanescentes de quilombos.

O Programa Mais Educação, de apoio à educação 
integral, oferecerá atividades de acompanhamento pe-
dagógico, práticas vinculadas à agroecologia, iniciação 
científica, direitos humanos, cultura e arte popular, esporte, 
lazer, memória e história das comunidades tradicionais. A 
meta é atender a 10 mil escolas com educação integral 
até 2014. A previsão de investimento é de R$1,8 bilhão 
ao ano, até 2014. Outro ponto a ser destacado é que o 
programa quer garantir o abastecimento de água e energia 
elétrica até 2014 para cerca de 11 mil escolas que não 

têm rede de esgoto nem luz elétrica. Ora, Srª Presidente, 
como pode um aluno ter um bom desempenho escolar se 
não tem rede elétrica em sua escola? Estudar no escuro, 
sem acesso ao básico, que é a luz elétrica, ou mesmo 
sem acesso a água encanada não é possível. Também 
está prevista a instalação de recursos digitais em vinte 
mil escolas até 2014. Isso é extremamente importante 
para nossos estudantes, uma vez que dará acesso a um 
mundo de conhecimento.

O Pronacampo também prevê a construção de 
3 mil escolas, todas adaptadas à realidade de cada 
região. As obras chegarão às escolas no próximo ano. 
Para melhorar o transporte escolar, o programa prevê 
a compra de 8 mil ônibus escolares, 2 mil lanchas e 
180 mil bicicletas. É importante salientar a questão do 
transporte, pois sabemos que muitas crianças moram 
há dezenas de quilômetros de suas escolas. O trajeto 
é difícil, longo e, muitas vezes, perigoso. Isso faz qual-
quer pessoa desistir de estudar. Por isso, investir em 
transportes de qualidade, adaptados à realidade de 
cada local, seja de bicicleta, barco ou ônibus, é fun-
damental. O importante é facilitar o acesso à escola, 
fazendo da educação algo prazeroso e mais fácil. Pre-
feituras e governos estaduais irão aderir às ações do 
Pronacampo por meio de edital.

O Pronacampo, juntamente com outros progra-
mas do Governo Federal, tornará o campo um lugar 
com qualidade para os agricultores criarem seus filhos.

Sr. Presidente Sarney, também destaco a for-
mação de professores, que, obviamente, precisam de 
uma atenção especial. Afinal, são eles que estão na 
ponta, em contato direto com alunos, pais e comuni-
dade rural. Haverá a oferta de aperfeiçoamento para 
professores do campo e de escolas quilombolas. Além 
disso, o Pronacampo apoiará a oferta de formação 
inicial, continuada e pós-graduação para professores, 
gestores e coordenadores pedagógicos que atuam na 
educação básica do campo.

Para reforçar a formação desses mestres serão 
oferecidos cursos de licenciatura em educação do 
campo pelas instituições públicas de ensino superior. 
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) expandirá 200 
polos para atender aos professores do campo e serão 
destinados recursos de apoio à manutenção dos polos 
por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, um 
grande passo na melhoria da educação em nosso País.

Destaque também para educação de jovens e 
adultos, um dos gargalos em nosso País. Para desen-
volver a educação nesse segmento, o Governo Fede-
ral pretende expandir a oferta de cursos voltados ao 
desenvolvimento do campo nos institutos federais. O 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) apoiará a inclusão social dos jo-
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vens e trabalhadores do campo. Para isso, serão dedi-
cadas 120 mil bolsas de estudos do Pronatec Campo.

Para finalizar, Sr. Presidente, isso é um orgulho 
para nós que sabemos que a educação tem que ser 
de todos e para todos. Fazer chegar educação de qua-
lidade às comunidades rurais é um direito e um grande 
avanço para o nosso País.

Era isso que eu tinha a dizer.
Agradeço a oportunidade.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Rita, a 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Anunciarei a Ordem do Dia e, em seguida, da-
rei a palavra pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
Se não houver objeção do Plenário, colocarei ex-

trapauta a votação do Funpresp, que está em urgência 
constitucional. (Pausa.)

De acordo com o Plenário, assim será feito.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
Casa vive um momento de complexidade, de angústia, 
de preocupação em razão de denúncias decorrentes 
da Operação Monte Carlo, realizada pela Polícia Fe-
deral e que envolveria parlamentares das duas Casas 
do Congresso Nacional.

Diante desse fato, Sr. Presidente, há poucos dias, 
parlamentares de vários partidos solicitaram a V. Exª 
que encaminhasse ao Procurador-Geral da Repúbli-
ca solicitação para que remetesse ao Senado Fede-
ral, ao Congresso Nacional o inteiro teor do inquérito 
decorrente da Operação Monte Carlo, que estaria em 
poder do Procurador-Geral da República desde 2009.

Pergunto se V. Exª encaminhou a solicitação e 
se recebeu o inquérito solicitado.

Não basta, Sr. Presidente, o inquérito. É preciso 
que recebamos o inquérito e os seus anexos, porque 
certamente os anexos serão mais reveladores.

É surpreendente saber que há um inquérito, des-
de 2009, fechado a sete chaves. Por que não revelá-
-lo? Por que se permitem determinados vazamentos 

e não se revela o que é oficial? Estaria esse inquérito 
fechado a sete chaves para proteger autoridades da 
República? Afinal, essa Operação Monte Carlo não é 
recente, não é nova; tem já vários anos de idade.

Esse episódio que envolve Carlinhos Cachoeira é 
ainda mais antigo. Nós nos lembramos dele desde o tem-
po de Waldomiro Diniz na Casa Civil da Presidência da 
República no ano de 2005, se não me falha a memória.

Portanto, Sr. Presidente, quem estaria sendo pro-
tegido pelo sigilo desse inquérito? A Nação não deve 
saber o que há de verdadeiro e oficial? Vamos nos con-
formar com o que é extraoficial, com o que é vazamento?

Estamos sendo convocados à responsabilidade, 
Sr. Presidente. A cada momento somos questionados. 
Exigem rigor, exigem providências, e é o que nós de-
sejamos: adotar providências rigorosas, aquelas que 
couberem ao Legislativo adotar.

Por essa razão, Sr. Presidente, o nosso apelo para 
que V. Exª tome providências; afinal, da Procuradoria-
-Geral da República até aqui, esse inquérito levaria 
alguns minutos. Não há razão para tanta demora, para 
tanto sigilo, para tanto segredo, Sr. Presidente. 

Necessitamos do inquérito e dos seus anexos para 
adotarmos as providências rigorosas. Se houve quebra 
de decoro parlamentar, devemos responsabilizar e julgar. 
Se não houve quebra de decoro, temos, Sr. Presidente, 
que fazer justiça se há injustiça nesse episódio.

Portanto, o que desejamos, Presidente Sarney, 
é conhecer o inteiro teor desse inquérito e dos seus 
anexos. 

Solicito a V. Exª que encaminhe às lideranças de 
todos os partidos cópia do inquérito e seus anexos para 
que cada bancada partidária no Senado Federal possa 
adotar a postura que considerar conveniente para pre-
servar esta instituição. Nós estamos aqui transeuntes, 
passageiros, eventuais, substituíveis. Esta instituição, 
não. Nela estão fincados os alicerces básicos do Esta-
do de direito democrático. É nosso dever preservá-la. 
A instituição há de ser preservada. É a razão do nosso 
apelo a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Respondendo à questão de ordem de V. Exª, 
tenho a informar à Casa que nesse sentido enviei ofí-
cio ao Sr. Procurador-Geral da República, recebido no 
dia 26 lá, conforme protocolo que está à disposição da 
Mesa e dos Srs. Senadores, e até o presente momento 
ainda não recebi nenhuma resposta do Procurador-
-Geral da República. Logo que ele o faça, terei opor-
tunidade de encaminhar aos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há sobre a mesa Requerimento de urgência, 
para o Projeto de Resolução nº 7, de 2012, de um 
empréstimo para o Estado de Pernambuco. A Senado-
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ra Lídice da Mata foi a Relatora da contratação desse 
empréstimo entre o Estado de Pernambuco e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, 
com a garantia da República Federativa do Brasil no 
valor de até US$500 milhões dos Estados Unidos da 
América de principal, para financiar o Programa de 
Desenvolvimento das Políticas Públicas.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 224, DE 2012

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 

nº de 2012, advindo da Mensagem do Senado Federal 
nº 26 de 2012, que “propõe ao Senado Federal seja au-
torizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no va-
lor de até US$ 500,000,000.00 (quinhentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
entre o Estado de Pernambuco e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial 
(BIRD), em apoio ao ‘Programa de Desenvolvimento das 
Políticas Públicas do Estado de Pernambuco’ (Expan-
ding Opportunities, Enhancing Equity in the State 
of Pernambuco Development Policy Loan)”.

Em 28 de março de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Cópias do parecer estão distribuídas nas suas 
respectivas bancadas.

Discussão do projeto de resolução. (Pausa.) 
Não havendo oradores, encerro a discussão e 

submeto à votação da Casa. (Pausa.) 
Sem nenhuma manifestação em contrário, dou 

como aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Perdão, queria também a aprovação do Ple-
nário para a redação final. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.

PARECER N° 221, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n° 7, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 7, de 2012, que “autoriza 
a contratação de operação de crédito externo entre o 
Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento — Banco Mundial 
(BIRD) —, com a garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$500.000.000,00 (qui-
nhentos milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, para financiar o ‘Programa de 
Desenvolvimento das Políticas Públicas do Estado de 
Pernambuco’”.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de março-
de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 221, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n° 7, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo entre o Estado de Per-
nambuco e o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – Banco 
Mundial (BIRD) –, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até 
US$500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de dólares norte-americanos), de principal, 
para financiar o “Programa de Desenvolvi-
mento das Políticas Públicas do Estado de 
Pernambuco – Expandindo Oportunidades 
e Aumentando a Equidade”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Pernambuco autorizado a 

contratar operação de crédito externo com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco 
Mundial (BIRD) –, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$500.000.000,00 (quinhen-
tos milhões de dólares norte-americanos), de principal.

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento do “Programa de Desenvolvimento das 
Políticas Públicas do Estado de Pernambuco – Ex-
pandindo Oportunidades e Aumentando a Equidade”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$500.000.000,00 (quinhentos milhões 

de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável (variable spread 

loan);
VI – amortização: em 50 (cinquenta) parcelas semes-

trais e consecutivas, de valores tanto quanto 
possível iguais, pagas em 15 de maio e em 15 
de novembro de cada ano, vencendo a primeira 
parcela em 15 de maio de 2017 e a última em 15 
de novembro de 2041, sendo que cada parcela 
corresponderá a 2% (dois por cento) do valor 
total do empréstimo;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas dos pagamentos da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar norte-americano, acresci-
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dos de uma margem (spread) a ser determinada 
pelo Bird a cada exercício fiscal;

VIII – comissão à vista (front-end fee): 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) sobre o valor total 
do empréstimo, a ser debitada na data em que 
o contrato entrar em efetividade;

IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cen-
to ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda 
não pagos, vencidos 30 (trinta) dias após a data 
prevista para o pagamento, sendo a mora apli-
cada nos termos contratuais;

X – opção de alteração de modalidade de emprés-
timo: a modalidade da operação referida nesta 
Resolução poderá ser alterada para margem fixa 
mediante solicitação formal ao credor, conforme 
cláusula contratual.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de Pernambuco na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que o Estado de Per-
nambuco:

I – celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 155 e das 
cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, combinados com o § 4° do art. 
167, todos da Constituição Federal, e outras ga-
rantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado ou das transfe-
rências federais;

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda:

a) a adimplência quanto aos pagamentos 
e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal;

b) o cumprimento substancial das con-
dições prévias ao primeiro desembolso do 
contrato de empréstimo.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadoras e Senadores que aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Repito, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 4 da Ordem do Dia.

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

Há um requerimento sobre a mesa, de autoria 
do Senador Eduardo Braga, pedindo adiamento da 
matéria por 30 dias de discussão no Senado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso III, do art. 279, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento, por 
30 dias, da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 
198–Complementar, de 2008, que “Acrescenta parágrafo 
ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, esta-
belecendo prazo para a extinção de contribuição social”.

Sala das Sessões, de 2012. – Senador Eduar-
do Braga.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras que concor-
darem com o adiamento permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria será adiada por 30 dias, de acordo com 

a manifestação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2012 
(Em regime de urgência,  

nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2012 (nº 
1.992/2007, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, o PLC nº 2, de 
2012, que institui o regime de previdência com-
plementar para os servidores públicos federais 
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titulares de cargo efetivo, inclusive os membros 
dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões 
pelo regime de previdência de que trata o art. 
40 da Constituição Federal; autoriza a criação 
de 3 (três) entidades fechadas de previdência 
complementar, denominadas Fundação de Pre-
vidência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-Exe, 
Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Legislativo 
– FUNPRESP-Leg e Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário – FUNPRESP-Jud; altera dis-
positivos da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 
2004; e dá outras providências.

A Presidência comunica ao Plenário que, durante 
prazo previsto no art. 122, II, b, do nosso Regimento, 
foram apresentadas as Emendas de nºs 1 a 33, lidas 
e publicadas nos termos regimentais.

Esclarece, ainda, que o pronunciamento das Co-
missões sobre as emendas apresentadas no prazo úni-
co será final, salvo recurso interposto por um décimo 
da composição da Casa, no sentido de ser a emenda 
submetida ao Plenário sem discussão, nos termos do 
art. 124, art. 3º do Regimento Interno.

Há recurso para o Plenário sobre as emendas 
oferecidas de nº 10, 22, 23 e 29, todas de autoria do 
Senador José Agripino e outros.

São os seguintes os recursos:

RECURSO Nº 3, DE 2012

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 124, item III, do Regimento 

Interno, os senadores abaixo assinado solicitam que 
a emenda n° 29, oferecida ao PLC nº 2, de 2012, seja 
submetida a voto.

Sala das Sessões, de março de 2012.

RECURSO Nº 4, DE 2012

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 124, item III, do Regimento 

Interno, os senadores abaixo assinado solicitam que a 
Emenda n° 23, oferecida ao PLC nº 2, de 2012, seja 
submetida a voto.

Sala das Sessões,  de março de 2012.

RECURSO Nº 5, DE 2012 

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 124, item III, do Regimento 

Interno, os Senadores abaixo assinado solicitam que 
a emenda nº 22, oferecida ao PLC nº 2, de 2012, seja 
submetida a voto.

Sala das Sessões,  de março de 2012. 

RECURSO Nº 6, DE 2012

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 124, item III, do Regimento 

Interno, os senadores abaixo assinado solicitam que a 
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PARECER Nº 222, DE 2012

Emenda n° 10, oferecida ao PLC nº 2, de 2012, seja 

submetida a voto.

Sala das Sessões,  de março de 2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – De acordo com o Regimento, essas emendas 
têm de ser submetidas ao Plenário para aprovação.

Há sobre a mesa pareceres das Comissões 
de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senador José 
Pimentel, que serão lidos e publicados na forma re-
gimental.

São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os pareceres concluem pela aprovação do 
projeto, pela rejeição das Emendas nºs 1 a 33, apre-
sentadas no prazo único, oferecendo ainda a Emenda 
nº 34, com votos vencidos, em separado do Senador 
Randolfe Rodrigues e Pedro Taques e vencido da Se-
nadora Lídice da Mata.

Votação do requerimento de destaque para a 
votação em separado da Emenda nº 10. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2012

Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da emenda nº 10, oferecida ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 02, de 2012.

Justificação

Necessário fazer constar no presente projeto, 
que ficará sobre o crivo do Senado Federal a indicação 
dos membros das diretorias executivas das entidades 
criadas com a lei.

Isto decorre do art. 52, da Constituição Federal, 
cabendo ao Senado a decisão política de escolha de 
diretores das fundações que administrarão o fundo 
previdenciário.

Sala das Sessões, de março de 2012. – Senador 
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Senadores que aprovam... 

O SR. EDUARDO BRAGA – (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para encaminhar, em nome da Liderança 
do Governo, contra o requerimento de destaque, Sr. 
Presidente.

Para encaminhar, em nome da Liderança do Go-
verno, recomendação contra o Requerimento de Des-
taque das referidas emendas, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 
evidente que seria importante a aprovação do pedi-
do de destaque para que nós pudéssemos discutir as 
emendas. Em que pese a boa vontade da oposição, 
sobretudo do PSDB, que concorda com o conceito, 
com a tese, estamos, por essa razão, dispostos a co-
laborar. Assim, gostaríamos de aprimorar este proje-
to do Governo. Evidentemente, se formos derrotados 
em relação ao destaque e se formos derrotados tam-
bém em relação ao mérito das emendas apresenta-

das, transformaremos em projeto de lei... E já há um 
compromisso, inclusive de Lideranças do Governo, do 
próprio Líder do Governo e do Relator desta matéria, 
Pimentel, de que estes projetos serão analisados com 
boa vontade da parte da bancada governista, porque 
o objetivo é exatamente aprimorar o projeto, retirando 
eventuais equívocos ocorridos em razão da celeridade 
com que tramitou aqui no Senado. 

O Senado não teve tempo suficiente para apro-
fundar o debate e, sobretudo, porque essas emendas, 
transformadas em projetos, terão o objetivo de reduzir 
a possibilidade de risco que existe: risco em relação a 
gerenciamento dos fundos, risco em relação, inclusi-
ve, ao interesse do próprio servidor público. Portanto, 
Sr. Presidente, nossa posição favorável às emendas 
e, obviamente, favorável aos destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Pimentel pediu a palavra.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Excelência, até para zelar pelo Regimento, queria soli-
citar a V. Exª, conforme dispõe o Regimento da Casa, 
art. 412, inciso III, que diz ipsis litteris o seguinte: 

– impossibilidade de prevalência sobre 
norma regimental de acordo de lideranças, ou 
decisão do Plenário, exceto quando tomada 
por unanimidade, mediante voto nominal, res-
guardando o quorum mínimo de três quintos 
dos votos da Casa. 

Até para darmos o zelo necessário ao Regimento 
Interno, queria solicitar de V. Exª que fizéssemos a ve-
rificação nominal dos Senadores que concordam com 
a urgência para votação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Randolfe, vou submeter os destaques 
e, depois, submeter à discussão, quando, então, aten-
derei a V. Exª, e vamos examinar a questão levantada 
por V. Exª

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o destaque. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Pimentel – Emen-
da nº 10.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE.. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso parecer 
à Emenda nº 10 é contrário ao destaque. Quero aqui 
reafirmar o compromisso que assumimos com as Li-
deranças tanto da oposição, como da base do nosso 
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Governo, de que essas matérias, que vieram como 
emendas, e um conjunto de outras sugestões que fo-
ram apresentadas durante a tramitação desse Projeto 
das três Comissões da Casa, vamos transformá-las em 
um Projeto de Lei de iniciativa aqui do Senado Federal, 
para que possamos aprovar o PL nº 02, nos termos 
em que foi aprovado na Comissão de Constituição e 
Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos e na 
Comissão de Assuntos Sociais. 

Em seguida, ele vai à sanção presidencial, porque 
ali há um prazo de 180 dias para que o Funpresp do 
Executivo, do Legislativo e do Judiciário encaminhem 
o seu regulamento à Previc, que é a autarquia federal 
que regulamenta, fiscaliza e normatiza essas matérias, 
e mais um certo prazo de até 240 dias para que ele 
entre em funcionamento. 

Portanto, este Relator está assumindo o compro-
misso com a oposição e com a base do nosso Gover-
no de que esse conjunto de propostas que melhora o 
Projeto, que aprimora a legislação seja, em seguida, 
acolhido como outro Projeto de Lei, e que a gente tenha 
essa produção no Senado Federal como uma grande 
contribuição para melhorar. 

Por isso, estou dando o voto contrário a esse 
destaque e assumindo o compromisso de que, em 
um outro projeto, possamos analisar essas matérias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento de destaque da 
Emenda 10.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, o Bloco do PT, PSB, PDT, PCdoB encami-
nha o voto “não”. Portanto, acompanhando o parecer 
do nosso José Pimentel.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador José Agripino, que é autor da maté-
ria, é o único que teria direito a encaminhar a votação. 
Portanto, é só encaminhar a maneira de votação das 
bancadas. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em conversa com o Líder do Governo, o Senador Edu-
ardo Braga, o nosso partido concordou em que essa 
matéria fosse apreciada na tarde de hoje, até porque 
o meu partido vê essa matéria, no Senado, com bons 
olhos, porque é a instituição de um fundo de previdên-

cia privada como forma de aliviar as contas públicas 
do País, possibilitar que pessoas tenham como pers-
pectiva de vida uma aposentadoria melhor, na medida 
em que contribuam.

Concordamos em que essa matéria seja apre-
ciada e votada, mas com a apreciação das emendas 
que colocamos, que têm o sentido de aprimorar o 
texto. Por exemplo, há uma emenda que vem desde 
a Câmara, de autoria do meu partido, cujo pedido de 
destaque subscrevi, que acrescenta ao texto do rela-
tor a obrigação dos diretores dos três fundos serem 
sabatinados pelo Senado.

Na hora em que se cria um fundo de previdên-
cia que, na verdade é fundo de previdência privado, a 
exemplo da Previ, da Petrus etc, se deve exigir quali-
dade de gestão, competência e nunca aparelhamen-
to. Jamais! Porque em jogo está a administração do 
futuro da previdência de pessoas que trabalharam a 
vida inteira no serviço público. 

Então, os homens públicos têm a obrigação de 
zelar pela melhoria da aposentadoria de servidor pú-
blico. Nada mais apropriado do que submeter os in-
dicados, todos eles, dos três fundos, à sabatina do 
Senado para que a qualificação seja apreciada, e a 
perspectiva da sabatina já coloque o Poder Executivo, 
que é encarregado da indicação, a submeter nomes à 
altura da responsabilidade das funções. Duplo efeito.

Acho que isso em nada macula o projeto, em nada 
cria ônus ao projeto. Pelo contrário, é um benefício aos 
segurados, aos participantes, aos contribuintes.

Outra emenda de nossa autoria objetiva que o 
Tribunal de Contas da União tenha o direito de fiscalizar 
diretamente os fundos. No caso da Previ, o Tribunal de 
Contas fiscaliza o Banco do Brasil; no caso da Petrus, 
a Petrobras. Neste caso, tendo em vista tratar-se de 
um fundo de previdência de servidor público, quere-
mos que seja o Tribunal de Contas da União a ter o 
direito de fiscalizar os fundos diretamente. No sentido 
de quê? No sentido de preservar um direito do segu-
rado. Onde esta o ônus para essas iniciativas? Não 
tem ônus nenhum. 

Então, por essas razões todas, é que o nosso voto 
é favorável a que os destaques sejam apreciados, com 
a manifestação antecipada de que nós vamos votar a 
favor da aprovação do Projeto do Funpresp, sem pre-
juízo das emendas que apresentamos, que têm um 
único objetivo aprimorar o texto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa entende que, de acordo com as Lide-
ranças, esse assunto vai ser objeto de um projeto de lei 
com compromisso da maioria de apreciá-lo nesta Casa. 

Em votação. 
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha favorável ao destaque 
e pede já a V. Exª inscrição para falar sobre o mérito 
do projeto. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, o PSOL ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª ...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– O PSOL encaminha favorável ao destaque e, da 
mesma forma, pede a V. Exª inscrição para debater o 
mérito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento. (Pausa) 

Rejeitado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 

Bloco encaminha o voto “não”. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Rejeitado, contra o voto do DEM, do PSOL e 
do PSDB. . 

Em votação o Requerimento de Destaque à 
Emenda nº 22.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 227, DE 2012

Sr. Presidente,
Nos termos da letra b, do art. 314, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da emenda nº 22, oferecida ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 2, de 2012.

Justificação

Diante da relevância que as entidades criadas 
pelo projeto terão, principalmente no tocante à pou-
pança e seguridade dos funcionários públicos federais 
dos três Poderes, julgo fundamental que contas sejam 
prestadas anualmente à sociedade, por meio de seus 
representantes no Congresso Nacional.

Sala das Sessões,  de março de 2012. – Sena-
dor José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação. 

Os Srs. Senadores e Senadores que aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitado. 
Destaque à Emenda nº 23. (Pausa.)

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 228, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 

da Emenda nº 23, oferecida ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 2, de 2012.

Justificação

Os fundos criados pelo Projeto de Lei da Câma-
ra nº 2, de 2012, receberão recursos dos assistidos e 
dos patrocinadores.

Esses patrocinadores são entes estritamente 
públicos que repassarão recursos também públicos 
às referidas entidades.

Diante disto, nos termos do art. 71, II, da Cons-
tituição da República de 1988, o Tribunal de Contas 
deverá fiscalizar diretamente as fundações de previdên-
cia complementar e, não apenas de forma indireta, por 
meio dos patrocinadores. – Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação. 

Rejeitado. 
Destaque à Emenda nº 29. (Pausa.)

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 229, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da Emenda nº 29, oferecida ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 2, de 2012.

Justificação

Os fundos criados pelo Projeto podem ser mal 
geridos do ponto de vista financeiro ou mesmo admi-
nistrados por indivíduos inescrupulosos.

Diante de tal possibilidade, faz-se mister que 
aquele participante que contribuiu de forma adequada 
ao longo dos anos tenha garantido o seu benefício ao 
final do período contributivo ou diante de algum dos 
eventos já previstos.

Sala das Sessões, – Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação. 

Rejeitado. 
Rejeitados os destaques, passamos à discussão 

da matéria. 
Estão inscritos os Senadores Alvaro Dias, Sena-

dor Randolfe e Senador Humberto Costa. 
Outros Senadores que quiserem discutir a ma-

téria peço que se inscrevam. 
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presi-

dente, para discutir a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, para 
discutir a matéria. 
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, desculpe-me interrompê-lo antes mes-
mo da manifestação do nobre Líder Alvaro Dias, mas, 
quanto ao nosso pedido de verificação, V. Exª pensa 
em encaminhar em qual momento?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O pedido de verificação de V. Exª poderá ser 
feito posteriormente, com a manifestação do Plenário 
sobre o mérito da matéria. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, no debate ocorrido na Comissão de 
Constituição e Justiça, hoje pela manhã, destacamos 
a mudança de discurso do partido do Governo. Quan-
do oposição, combateu aquilo que hoje impõe, impõe 
com celeridade, com velocidade incrível, sem tempo 
para que se discuta, para que se debata, para que se 
aprofunde e se aprimore uma proposta com a qual con-
cordamos no que diz respeito ao conceito e objetivos.

O PT demorou muito tempo para mudar. Ninguém 
condena mudança, que se mude, que se reconheça o 
erro, mas levou tempo demais, e sinto que não deseja 
reconhecer o erro. Já em 1995, portanto, há 17 anos, a 
PEC nº 33 tratava da reforma da Previdência e deste 
objetivo, o da instituição da previdência complementar 
para os servidores públicos; depois, o Projeto de Lei 
Complementar nº 9, de 1999.

Vamos ver o que diziam os líderes do PT à época:
Deputado José Genoíno: “Politicamente, o Gover-

no agiu errado, socialmente, foi perverso; economica-
mente, foi duro, forte, para falar dos inativos e do INSS”.

Deputado Arlindo Chinaglia, hoje Líder do Gover-
no na Câmara dos Deputados: “A fraude caracteriza 
aprovação dessa reforma. A má-fé organiza um lobby 
a favor das seguradoras e dos bancos, estes sim, os 
grandes privilegiados, na medida em que o Governo 
tenta esconder, mas não consegue, que se caminha 
celeremente para uma privatização da Previdência”.

(...) Ao reduzir o teto de contribuição e o beneficio, 
as pessoas que ganham mais depositarão no regime 
de capitalização da previdência complementar priva-
da, ou seja, trata-se de mais uma aplicação financeira 
para engordar bancos e seguradoras’”.

Essas são as palavras do Líder do Governo Arlin-
do Chinaglia. Se estivesse aqui, teria dificuldade para 
justificar, portanto, o seu voto.

A Deputada Marta Suplicy – me perdoe, Sena-
dora Marta, mas quero recordar o seu pronunciamen-
to: “Os funcionários públicos são, talvez, os atingidos 
de forma mais cruel pelas mudanças da Previdência. 

Apenas aqueles que ganham até R$1.200 é que po-
derão se aposentar com salário integral”.

O Senador Eduardo Suplicy: “Colocar o servidor 
público como bode expiatório e responsável por toda 
a crise previdenciária é incorrer em grave equívoco”.

(...) “Meu voto é contrário ao substitutivo 
do Senador Beni Veras à PEC nº 33.”

O Deputado Humberto Costa: “A verdadeira in-
tenção do Governo, com esta proposta, é muito mais 
resolver os possíveis problemas de caixa da Previdên-
cia do que produzir um sistema baseado na justiça 
social e na universalidade”. Palavras do nosso colega 
Senador Humberto Costa.

Palavras do então Deputado Walter Pinheiro, 
hoje nosso colega Senador e Líder do PT: “O Partido 
dos Trabalhadores, entendendo que esse projeto não 
atende às perspectivas dos servidores públicos, trama 
contra a possibilidade de poupança nacional e atende 
aos interesses cada vez maiores de setores privados 
dessa área, encaminha o voto ‘não’”.

Do Deputado Dr. Rosinha: “Nós, do Partido dos 
Trabalhadores, por verificarmos que a remuneração 
integral não está garantida na previdência comple-
mentar, além de outras distorções, votaremos contra o 
substitutivo, caso seja apresentado em Plenário, como 
também contra o que foi aprovado na Comissão Espe-
cial. No nosso entender, ele trará prejuízo ao Estado, 
aos servidores e ao serviço público”.

Enfim, como se vê, essa proposta era de 99. O 
PT encaminhou contra. O PT votou contra e impôs 13 
anos de atraso para o Brasil nessa legislação. Estamos 
discutindo um avanço, estamos discutindo moderniza-
ção, estamos buscando solução para problemas de 
caixa da Previdência em todas as unidades da Fede-
ração, mas estamos fazendo com 13 anos de atraso. 
Esse atraso se deve ao PT. 

O PT foi contra o Brasil, o PT representou o Bra-
sil do atraso. O PSDB apresentou a proposta por meio 
de lei complementar. O PT optou pelo caminho mais 
fácil, mais curto da lei ordinária. 

Lembro ainda de que o PT foi contra a contri-
buição de inativos, mas em 2003, no primeiro ano do 
Governo Lula, aprovou a contribuição na reforma da 
Previdência, relatada neste Senado pelo atual Gover-
nador do Acre, o então Senador Tião Viana.

Portanto, Sr. Presidente, da campanha eleitoral 
até a privatização dos aeroportos, o PT mudou rapida-
mente, mas na apresentação dessas reformas, desde 
95 e depois 99, o PT demorou demais para mudar.

Em relação à privatização de aeroportos, o PT 
mudou e fez mal a privatização. Passou rápido. Não 
houve tempo de debater, não houve transparência; 
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grandes aeroportos foram entregues ao setor priva-
do; não se avaliou a competência técnica, econômica 
das empresas vencedoras; não se verificou se são as 
mais convenientes para o País, as mais capacitadas a 
oferecer o melhor serviço ao povo brasileiro. Utilizou-
-se dinheiro público desses fundos, dos fundos de 
pensões, do BNDES, recursos oriundos do Tesouro 
Nacional, do FAT, do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. Essa foi a privatização adotada pelo PT nos 
nossos aeroportos. Mas aí mudou rápido, porque na 
campanha eleitoral, em 2010, o PT assumiu o com-
promisso com o País que nada privatizaria, que o seu 
adversário privatizaria. Nesse caso a mudança demo-
rou mais tempo.

Aconteceram outras mudanças e nós aplaudi-
mos as mudanças para melhor. Como o PT elogiou o 
Proer, o ex-presidente Lula ofereceu como exemplo 
aos Estados Unidos da América do Norte. Como o PT 
elogiou o Plano Real, que combateu, que condenou, 
que tentou impedir através de uma ação direta de in-
constitucionalidade. Essas mudanças nós aplaudimos. 
Elas aconteceram mais rapidamente do que essa. Essa 
mudança é positiva, é favorável. Vamos votar o projeto, 
mas queremos um projeto melhor, queremos uma lei 
melhor. Vamos contar com a colaboração das lideran-
ças do governo, que mudaram o discurso e mudaram a 
postura nesse caso da previdência. Vamos contar com 
o apoio da liderança do governo para a aprovação de 
projetos que limitem os riscos, que reduzam as pos-
sibilidades de desvios, de gestão fraudulenta de fun-
dos, que possibilite impedir que aqueles beneficiados 
com aposentadoria especial sejam prejudicados com 
o texto que aprovaremos nesta tarde/noite.

Portanto, que esses projetos que apresentaremos, 
já que as emendas foram rejeitadas, que esses projetos 
possam ser aprovados pela Bancada do Governo. E, 
ao final – uma questão de justiça –, meus cumprimen-
tos a José Pimentel, que foi o Relator dessa matéria, 
porque agiu com a celeridade que o Governo desejou 
e com a capacidade de articulação política que ne-
cessitou para que chegássemos a essa deliberação...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Es-
tou concluindo, Presidente.

É evidente, o atraso é grande. Atrasamos o Bra-
sil nessa matéria 13 anos, mas a votação foi rápida, 
a votação foi célere, a votação foi como se existisse o 
chamado rolo compressor; mas, desta feita, não houve 
grande resistência, porque somos favoráveis ao con-
ceito, à tese e ao sistema, embora discordemos de 
muitos pontos que aprovaremos agora na esperança 
de mudarmos depois.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ainda cedo destaquei 
e saudei, na Comissão de Constituição e Justiça, a co-
erência expressada nas posições do PSDB. Na verda-
de, o Líder Alvaro Dias tem toda a razão, quando vem 
à tribuna e destaca que esse projeto, essa matéria já 
foi apreciada e debatida no Congresso Nacional.

Naquela oportunidade, então, foi a resistência 
ofertada pelo Partido dos Trabalhadores e por outros 
partidos que impediu que essa matéria outrora se ti-
vesse consolidado.

O Senador Alvaro Dias fez muito bem, declinou 
muito bem algumas manifestações de vários líderes 
do Partido dos Trabalhadores, vários, que inclusive 
estão presentes hoje no Senado, nesta sessão, que 
se manifestaram naquela oportunidade contrários a 
esta matéria.

Não quero ser redundante com relação a isso, 
quero reiterar todos os argumentos outrora defendidos, 
há doze anos, que condenava o PL nº 9 como uma 
ação de privatização da previdência pública.

Esse PL atual é a continuação do de outrora, é a 
reedição de uma matéria de privatização da Previdên-
cia Pública. Além do mais, Sr. Presidente, é uma maté-
ria flagrantemente inconstitucional. Não tenho dúvida.

O Partido Socialismo e Liberdade irá ao Supre-
mo Tribunal Federal após essa matéria ser sancionada 
para argüir a sua inconstitucionalidade.

É inconstitucional, primeiro, contra o próprio espíri-
to da Constituição da República, que reza a construção 
no Brasil de um Estado de bem-estar social, tendo a 
Previdência Pública como uma de seus matizes, como 
um dos seus pilares.

Claramente, a Constituição, no art. 202, determi-
na que a previdência complementar deverá ser regu-
lamentada por lei complementar. Aí nós já temos um 
primeiro aspecto de inconstitucionalidade formal em 
relação a essa matéria.

Mais adiante vem o debate sobre a própria na-
tureza jurídica do PL que estamos apreciando. O § 
15, do art. 40 da Constituição Federal determina que 
a natureza jurídica da entidade de previdência com-
plementar, sendo ela pública, prevê que a natureza 
jurídica do Funpresp não pode ser de entidade de di-
reito privado e nós estamos claramente apreciando e 
aprovando aqui uma entidade de direito privado para 
cuidar do instituto da previdência pública.

Quero também dialogar com os argumentos que 
estão sendo apresentadas nestas Casas do Congres-
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so Nacional, há pelo menos 20 anos, pela aprovação 
dessa matéria que, lamentavelmente, deverá apresen-
tada, apreciada e aprovada pela ampla maioria exis-
tente no dia de hoje. 

Um dos primeiros argumentos que tenho ouvido: 
nós temos que aprovar esta matéria, porque se nós 
não aprovarmos a privatização da previdência pública 
vai acontecer com o Brasil o mesmo que aconteceu 
com a Grécia e com os outros países europeus. Ah, 
sim! Então quer dizer que por esse argumento o res-
ponsável pela crise de 2008 que estourou nos EUA e 
pela crise que teve a sua ressonância na Europa foi a 
previdência pública e os servidores? 

Isso é tentar enganar a verdadeira verdade, por-
que o grande responsável pela crise de 2008... A crise 
de 2008 foi provocada pela grande emissão e comer-
cialização de papéis podres por parte dos grandes 
bancos norte-americanos e europeus. 

A crise de 2008 e a crise européia recentemente 
é porque os bancos quebraram. E por que os bancos 
quebraram? Porque os bancos emitiram papéis podres, 
depositaram os seus lastros financeiros nos mercados 
financeiros, nos paraísos fiscais; não tinham lastro para 
os papéis podres que se sustentavam, por conta disso 
emitiam derivativos e a emissão em demasiado desses 
derivativos resultou em uma bolha financeira; e essa 
bolha financeira em determinado momento estourou 
e por conta disso eclodiu a crise. 

Ora, a responsabilidade da crise foi do sistema 
financeiro. O mesmo sistema financeiro ao qual nós 
estamos entregando, na tarde/noite de hoje a previ-
dência complementar dos servidores públicos. 

Nós fazemos aqui um grande altar em homena-
gem ao deus mercado e nele colocamos os servidores 
públicos para serem sacrificados, dizendo que eles 
são culpados pela crise que existe, quando a grande 
responsabilidade é do sistema financeiro ao qual nós 
estamos entregando a previdência. 

Outro argumento. O argumento de que é neces-
sário fazer o refinanciamento da previdência pública. 
Ora, quero trazer aqui o exemplo. Aprovando o Fun-
presp nós vamos reduzir a contribuição da União na 
Previdência Pública para 7,5 ou 8,5%.

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, na Holanda – um modelo de previdência 
pública e de bem-estar social –, a contribuição do 
servidor para a Previdência Publica é de 8%. A contri-
buição do estado holandês é de 16%, e nem por isso 
a Holanda quebrou. Ao contrário, a Holanda tem sido 
argüida, a sua previdência pública tem sido apresen-
tada como um modelo referencial para todo o planeta.

Outra argumentação que existe também é a de 
que os gastos com servidores têm aumentado. Não é 

verdade isso, Sr. Presidente. Nós temos tido, ao longo 
dos últimos 20 anos, a redução da despesa, ou melhor, 
do investimento do Estado brasileiro com os servidores 
públicos. Senão, veja-se pelos dados. 

Em 1995, o governo do presidente Fernando 
Henrique gastava 56,2% de sua receita corrente líqui-
da com servidores ativos e inativos. Esse percentual, 
em 2010, caiu para 33,3%. Veja: em 1991, o Executivo 
tinha 991.996 servidores. Em 2010, o mesmo Execu-
tivo tem 970 mil servidores, muito distante do número 
de servidores contratados ter sequer acompanhado o 
crescimento do Produto Interno Bruto; muito distante 
sequer de ter acompanhado a média necessária, que 
deveria crescer, pelo menos, vegetativamente, grada-
tivamente, o número de servidores.

Nós estamos vendo a insistência de uma política 
de desarticulação da estrutura do Estado brasileiro, 
para entregar a previdência dos servidores públicos 
nas mãos do mercado. 

Eu sei, há outro argumento que dá conta do se-
guinte: os atuais servidores não serão prejudicados. 
Ledo engano. O próprio projeto prevê a instituição de 
programas de incentivo. Essa história de programa de 
incentivo me parece capítulo de um filme a que já as-
sisti, com o nome de PDV. Ou seja, outrora o governo 
dizia que não queria demitir servidores públicos e in-
centivava, alardeava um sedutor canto de sereia para 
que os servidores públicos, voluntariamente, aderissem 
à demissão dita voluntária.

Pois bem. O projeto prevê um “PDV” de incentivo 
para que os servidores atuais possam aderir às novas 
regras que vamos votar hoje. Então, não é verdade que 
ela não atingirá os atuais servidores. Ela está também 
voltada para os atuais servidores.

Outro aspecto é a argumentação de que tem 
que se reduzir o custo da previdência pública. Ora, em 
nome de reduzir o custo, o próprio projeto admite que, 
nos próximos 30 anos, a União vai gastar mais e que o 
projeto, por 30 anos, vai ocasionar déficit, porque terá 
que ter o aporte financeiro necessário da União em 
ativos no fundo de previdência. Fundo de previdência, 
fundo de pensão, que nós também, notadamente, já 
estamos acostumados a ouvir falar que eles fragilmen-
te são atingidos quando ocorre qualquer denúncia de 
corrupção, ou quando ocorre qualquer oscilação nas 
regras do mercado.

O próprio Secretário Executivo do Ministério da 
Fazenda do Governo brasileiro, em matéria de capa 
do jornal O Globo, de 25 de novembro de 2011, ad-
mitia que o fundo de pensão, o fundo previdenciário 
que nós estamos aprovando hoje, em curto prazo, vai 
gerar uma despesa maior para a União.
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A argumentação, então, é redução de custo. Mas 
como, se durante 30 anos vamos ter claramente um 
aumento de custo e um aumento concreto de despesa?

Por fim, Sr. Presidente, este projeto é contras-
senso ao princípio de previdência pública. Previdên-
cia significa o Estado garantir segurança, significa 
dar segurança ao cidadão em virtude dos anos que 
ele dedicou ao trabalho, ao serviço público e ao ser-
viço da União. Nós vamos entregar o que deveria ser 
segurança para o cidadão, segurança para o servidor 
público à volatilidade, à fragilidade das leis do mercado. 
Está aí o exemplo da Argentina. Está aí o exemplo de 
vários países onde os primeiros atingidos nas crises 
econômicas financeiras – quem são? – são os fundos 
de pensão. De uma hora para outra, a aposentadoria 
dos servidores que virão poderá se transformar em 
moeda podre na mão do mercado financeiro. Estamos 
contrariando o princípio de previdência pública. Ao invés 
de assegurar segurança, estamos dando insegurança. 
Estamos colocando milhares de brasileiros nas mãos, 
nas garras da volatilidade do mercado.

Eu acredito que milhares de brasileiros não me-
recem esse sacrifício de ser entregue à própria sorte 
a sua aposentadoria, que virá num contrário senso 
ao que reza a Constituição da República, no contrário 
senso ao que reza o princípio da previdência pública 
ressalvada no texto da nossa Constituição.

Os servidores – e vou mais adiante –, o Brasil não 
merece esse tipo de sacrifício. Esse projeto é contrario 
não somente aos servidores, é contrário stricto sensu 
aos interesses da Nação e só interessa a um setor: 
ao mercado financeiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado, esse PLC nº 2, de 2012, 
brilhantemente relatado por nosso Senador José Pi-
mentel, conta com o nosso apoio porque ele traz a 
segurança com que o servidor público brasileiro vai 
poder contar ao final da sua carreira, e eu não tenho 
dúvida de fazer a sua defesa, primeiro de tudo porque 
eu conheço a trajetória do Senador José Pimentel, sei 
o quanto ele tem-se dedicado a esse tema ao longo 
da sua vida como Parlamentar e como Ministro e sei, 
acima de tudo, do seu compromisso com o trabalhador 
brasileiro, com aqueles que menos têm e principalmente 
com a defesa das condições de trabalho e também da 
seguridade desses trabalhadores brasileiros no futu-
ro. Portanto, eu tenho certeza, e essa certeza é a que 
norteia todos os Senadores que estão conscientes da 
importância da aprovação dessa matéria. Essa aprova-

ção hoje vai se constituir em algo muito importante para 
o Brasil e vai dar segurança para o nosso crescimento 
com distribuição de renda, que é o fundamental para 
garantir um Brasil sólido com condições de trabalho e 
de seguridade para o seu trabalhador no futuro.

É preciso votar o PLC nº 2, de 2012, para instituir 
o regime de previdência complementar para os servi-
dores públicos federais, com a convicção de que não 
podemos manter a situação atual e aumentar a conta 
do déficit da Previdência. Ao contrário, temos de fazer 
a Previdência ficar sustentável. Estamos trabalhando 
com um interesse social e estamos tratando desse 
interesse para criar um ambiente sustentável para os 
servidores.

Com a aprovação desse projeto, teremos um re-
gime previdenciário similar ao Regime Geral da Previ-
dência Social, que é o Regime Próprio da Previdência 
Social. Os servidores terão um regime previdenciário 
básico, com piso, teto e critérios de cálculo e de corre-
ção dos proventos praticamente idênticos ao do Regi-
me Geral, cujos benefícios serão pagos pelo Estado, 
no caso pelo Tesouro Nacional. Essa garantia é dada 
na matéria.

Além do regime básico, será facultado aos ser-
vidores aderir a um regime complementar, mantido 
por uma entidade fechada, como já ocorre em grande 
parte das grandes empresas do País, de tal maneira 
que o projeto da um tratamento isonômico no regime 
de previdência entre trabalhados do setor público, do 
Regime Próprio de Previdência Social, e trabalhado-
res da iniciativa privada, do Regime Geral da Previ-
dência Social no que diz respeito ao valor do teto dos 
benefícios.

Temos, no Ministro da Previdência, Garibaldi Al-
ves, e no nobre Relator da matéria, Senador José Pi-
mentel, um especialista no assunto, a garantia de que 
não haverá prejuízo aos servidores. É preciso destacar 
que uma menor pressão sobre os recursos públicos 
alocados à Previdência abre espaço para ampliação 
do gasto público em áreas essenciais ao crescimen-
to econômico e em programas sociais. Isso nos dá a 
segurança de que a sinalização de compromissos de 
longo prazo com equilíbrio fiscal, abre espaço para 
quedas mais acentuadas nas taxas de juros, o que é 
salutar para toda a nossa economia.

O projeto estabelece ainda que as novas regras 
são válidas para os servidores que ingressarem no 
serviço público no futuro. Portanto, fica a critério do 
servidor atual aderir ou não ao novo regime. Ele pode 
optar se vai permanecer nas regras do atual Regime 
Próprio da Previdência Social ou migrar para a nova 
proposta. Ele terá prazo de 24 meses para fazer essa 
nova adesão. Então, ele pode tranquilamente estudar 
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com toda serenidade se quer aderir ou não ao novo 
regime. Então, não afeta o servidor contratado até um 
dia antes da data de implementação do novo regime, 
de tal forma que essas garantias são dadas, e Brasil 
e o trabalhador brasileiro têm hoje uma grande vitória 
com a aprovação dessa matéria. 

Por isso, a nossa manifestação de apoio e solida-
riedade e o nosso cumprimento pelo trabalho exemplar 
realizado pelo nosso grande Senador José Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP ) – Com a palavra o Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu reputo esse como um dos proje-
tos mais importantes do Governo da Presidenta Dilma.

Eu atribuo essa importância por várias razões, 
sendo que a principal delas é enfrentar o problema da 
desigualdade de tratamento que existe hoje no nosso 
País entre os trabalhadores da iniciativa privada e os 
funcionários públicos.

Esse projeto pretende dar um tratamento isonô-
mico a esses dois segmentos. No serviço público, nós 
temos aposentadoria integral em um sistema em que 
o Estado participa,contribuindo com a alíquota de 22% 
do valor da remuneração e o funcionário público com 
11%. Esse desenho tem produzido, de um lado, uma 
injustiça flagrante porque os trabalhadores da iniciativa 
privada se aposentam com o limite definido pelo Regi-
me Geral de Previdência Social e que é, unicamente, 
corrigido pela inflação do período.

Por essa razão, muitos se aposentaram com de-
terminado número de salários mínimos e hoje estão 
num patamar bem abaixo porque o salário mínimo 
cresceu e as aposentadorias acima do salário míni-
mo simplesmente foram corrigidas pela inflação para 
manter o poder aquisitivo que tinham no momento sua 
concessão.

No entanto, no serviço público nós temos, como 
eu disse, aposentadoria integral em limites muito mais 
altos do que aquele do Regime Geral e, como tal, nós 
não temos um tratamento isonômico e temos um de-
sequilíbrio extremamente significativo.

O sistema de repartição simples, além de não ser 
um espaço que pode servir para a geração de pou-
pança, termina produzindo um desequilíbrio crescente. 
Para que esse sistema fosse autossuficiente, nós terí-
amos que ter, para cada servidor na inatividade, quatro 
servidores na ativa. No entanto, hoje, nós temos um 
milhão e cem servidores na ativa e 950 mil inativos. 
Portanto, é uma relação um/ dezessete.

Naturalmente, um sistema como esse é deficitário. 
E quem cobre esse déficit? Quem cobre é o Tesouro 
Nacional. São R$60 bilhões que poderiam estar sendo 

aplicados em políticas sociais de educação, de saúde, 
de assistência social ou na infraestrutura e estão indo 
complementar um déficit gerado por esse modelo que 
aí está de previdência para o servidor público. E aqui 
fala um servidor público. Faço questão de afirmar isso. 

No entanto, a proposta mandada pelo Governo 
não propõe atropelar os direitos adquiridos. Muito pelo 
contrário, os direitos adquiridos estão preservados. As 
novas regras só valem para quem ingressar no serviço 
público a partir da aprovação dessa lei e para aqueles 
que fizerem a opção de entrar nesse modelo nos pri-
meiros meses. E não há aí nenhum tipo de tratamento 
desigual em relação a outros setores do serviço públi-
co. Por exemplo, é o tratamento dado pelas empresas 
estatais, onde o trabalhador, para ter uma aposenta-
doria maior, contribui com o fundo de pensão, que é 
por intermédio de um modelo de capitalização... E aqui 
alguns falam que esses recursos vão ser privatizados. 
Conversa mole! Na verdade, esses diversos fundos, o 
Petros, o Funcef etc., têm uma gestão compartilhada 
entre a empresa e os trabalhadores e a decisão de 
aplicação de recursos é feita por uma diretoria que é 
fiscalizada exatamente por esses conselhos. E é isso 
que tem permitido não somente que esses trabalhado-
res tenham planos de atenção à sua saúde bastante 
generosos, como também que eles possam ter uma 
previdência bastante adequada ao que contribuíram.

E olhe que, no caso do servidor público, dife-
rentemente dos trabalhadores das estatais, haverá a 
preservação do direito à estabilidade, que, em tese, 
não se aplica aos trabalhadores das empresas es-
tatais. Portanto, é um projeto que busca estabelecer 
equilíbrio e justiça no sistema de previdência dos tra-
balhadores públicos.

Aqui alguns companheiros criaram moinhos de 
vento para combatê-los. Hoje, de manhã, foi falado, na 
Comissão de Constituição e Justiça, que era impor-
tante que tivéssemos um sistema de previdência au-
tossutentável para os servidores públicos, porque, em 
momentos de crises, em governos que não os nossos 
governos, quando não se tem o sistema autossusten-
tável, o primeiro a ser cortado são os recursos sociais 
da área de previdência social. Então, isso é do interes-
se dos próprios servidores públicos. É lógico que nós 
desejamos que o nosso Governo possa se perpetuar, 
durante muitos anos, pelo voto popular, mas há que se 
trabalhar com a ideia democrática da substituição dos 
governos e, como tal, é de se esperar que governos 
neoliberais, como já tivemos, possam agir como age 
o governo da Grécia, por exemplo. Foi esse o sentido 
do que falei e acho que as pessoas não estão vendo 
exatamente o que o argumento representa.
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Então, é necessário um sistema que seja autos-
sustentável. Por isso, a criação do Funpresp para os 
três Poderes é fundamental. É isso que vai garantir para 
as gerações futuras uma previdência de qualidade, e 
o Estado se desobrigando a contribuir de uma forma 
tão intensa e desigual em relação ao que se faz no 
setor privado. Outra questão que foi colocada e que é 
equivocada, seja do ponto de vista do questionamento 
da legalidade, da constitucionalidade, seja do ponto de 
vista do que isso representa. A instituição de um fun-
do de pensão, que é uma fundação estatal pública de 
direito privado, é um avanço, é um avanço importante. 
Em vários lugares do Brasil, na Bahia, em Sergipe, em 
Pernambuco, já temos essas fundações funcionando, 
funcionando bem, e sob controle público.

Portanto, não somente a estrutura definida dos 
conselhos, da direção garante essa estrutura pública, 
esse controle público, como também a própria essência 
da fundação estatal é pública. Esse argumento, portan-
to, é também um argumento falacioso. Senão, vejamos.

As licitações e os contratos administrativos têm 
que obedecer à legislação para o serviço público, para 
a Administração Pública Direta. A contratação de fun-
cionários para essa fundação se dará por intermédio 
de concurso público. Os dirigentes dessa fundação têm 
que pautar o seu trabalho pelos princípios do direito 
público e da Administração Pública adequada, como 
a impessoalidade, a eficiência, a economicidade e o 
controle feito pela gestão compartilhada.

Portanto, esse é um projeto que deveria aqui es-
tar sendo saudado por todos, até porque nós sabemos 
que, no mundo inteiro, os maiores fundos de pensão 
são aqueles de trabalhadores do setor público. Nós 
poderemos atender a uma demanda que o Brasil tem 
de geração de poupança interna pela criação desses 
fundos, pela aplicação em investimentos de longo pra-
zo e com características estruturadoras. Aí nós estare-
mos dando seguimento a uma política que não pode 
ser de governo; tem que ser uma política de Estado, 
que precisa acompanhar a evolução demográfica da 
população para garantir que todos tenham direito a 
esse benefício e a essa proteção que são extrema-
mente importantes.

Na verdade, o ilustre, o nobre Líder do PSDB 
aqui falou e trouxe discursos que nós fizemos lá no 
passado – muitos de nós do PT. Acho que ele deveria 
até ficar contente com isso, dando-nos o direito de mu-
dar, de avaliar as ideias, de atualizar o pensamento e 
de olhar o Brasil de uma forma que não seja simples-
mente entre governo e oposição. S. Exª aqui age, como 
disse o Senador Pedro Taques pela manhã, como um 
verdadeiro hobbesiano. Em tudo ele vê que há uma 
maldade do ser humano, que isso vai gerar corrupção, 

que isso vai gerar... Não! Vamos dar um desconto para 
isso e ver que a natureza humana, que o ser humano 
é bom e mau ao mesmo tempo. Então, não pode ser 
esse discurso de uma tecla só preocupado com cor-
rupção. Nós estamos preocupados com tudo, com a 
corrupção também.

Por isso, essas instituições serão transparentes, 
mas, acima de tudo, vão contribuir para que, no Brasil, 
nós não tenhamos um trabalhador de primeira e um 
trabalhador de segunda classe no que diz respeito à 
Previdência Social.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Sarney, quero fazer algumas observações sobre esse 
fundo de capitalização dos três Poderes proposto pelo 
Governo Federal. 

Se fosse um fundo só – o que, na verdade, seria 
aconselhável para a concentração e atomização dos 
recursos, evitando-se o risco –, eu o chamaria de fundo 
Titanic. Mas, como são três, talvez possamos chamar o 
do Executivo de Titanic; o do Legislativo, de Bismarck; 
e o do Judiciário, de Zeppelin, aquele dirigível alemão 
que se incendiou nos Estados Unidos.

É preciso que se introduza nesse debate não a 
consistente discussão técnica do Randolfe e do Senador 
Pedro Taques, porque, se é inconstitucional o fundo, 
de uma maneira mais ousada, a Constituição, com o 
convencimento do Congresso, poderia ser modificada 
e mudada para incluir também no fundo os militares. 
Mas eu quero fazer uma análise macroeconômica. 

A impressão que eu tenho é que essa visão de 
Chicago’s Boys que constituiu esse fundo, que arti-
culou e engendrou essa monstruosidade não tomou 
ainda consciência de que o mundo mudou, que os 
mercados quebraram, que o capital financeiro jamais 
vai ter a remuneração que teve até agora. Parece que 
nós não estamos enxergando, do ponto de vista ma-
croeconômico, o que estamos fazendo.

O fundo, se fosse razoável, seria um só: adminis-
tração mais enxuta, concentração de recursos e pos-
sibilidade maior de atomização para diminuir o risco.

Não. Ele é um fundo apenas para capitalizar os 
fundos de investimento e o mercado financeiro.

Quero colocar alguns dados sobre a economia 
brasileira de hoje.

A China diminui a sua opção de aumento do PIB 
de 13,5% para 7,5% ou talvez, como últimas notícias 
nos avisam, para 7%. No Brasil, os empresários brasi-
leiros apostam em letras do Tesouro. Uma informação 
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não absolutamente confirmada, mas confiável, nos diz 
que R$240 bilhões do empresariado brasileiro estão 
aplicados em letras do Tesouro, porque não confiam 
na Bolsa e não têm segurança para aplicar nas suas 
próprias empresas.

De 1980 para cá, nós sofremos um processo de 
quebra radical do crescimento da industrialização. O 
Senador Armando Monteiro trouxe a esta tribuna os 
dados da Abimaq: em 1980, o Brasil tinha um produto 
industrial maior do que o dos tigres asiáticos, da Tai-
lândia, da Malásia, da Coreia e da China juntas. Esta-
tísticas de 2010 nos dão notícia de que hoje não temos 
mais 15% do crescimento industrial desses países!

Alguém me diria: “Pare, Requião! Nós estamos 
melhores do que em 1980!” É claro que estamos. A 
política socialmente sensível do Presidente Lula, o iní-
cio das políticas compensatórias do Governo Fernando 
Henrique aperfeiçoadas na Bolsa Família e o aumento 
do salário mínimo elevaram o poder de consumo das 
classes C, D e E, mas a desindustrialização ou a pa-
ralisação do crescimento industrial é radical. Duzen-
tos e quarenta bilhões dos empresários em letras! A 
desindustrialização terrível! Cinquenta por cento das 
exportações brasileiras são de açúcar, café e soja, 
basicamente, às quais se associam ferro e petróleo. 
Estamos com uma economia primarizada. Indicadores 
nos mostram que a inadimplência no cartão de crédito 
e no cheque especial, que são empréstimos feitos com 
muito cuidado pelo bancos, chega a 17,5%.

Se não tomarmos medidas mais fortes e con-
sequentes na condução macroeconômica do Brasil, 
talvez, em um ano, estejamos começando a descer 
a ladeira, porque a primarização não consolida e não 
se sustenta.

A quebra do crescimento da China, a crise dos 
Estados Unidos, que faz a China vender menos para 
o mercado interno, e a falência dessa visão liberal da 
financeirização da economia nos sinalizam um risco 
brutal para os investimentos na Bolsa.

Fui o primeiro governador brasileiro a criar um fun-
do de capitalização. Fiz isso em parceria com Raphael 
de Almeida Magalhães, Carlos Lessa, Aníbal Teixeira 
e um grupo de economistas do Rio de Janeiro. Criei o 
fundo e, democraticamente, dei um poder, talvez des-
necessário, aos representantes das bases. Em deter-
minado momento, o ex-Governador do Paraná Jayme 
Canet, à época um dos homens mais ricos do Estado 
e principal acionista privado do Banco Bamerindus, 
procura-me: “Governador Requião – me diz o Canet 
–, cuidado com o fundo, porque os representantes da 
base foram cooptados pelo Banco Bamerindus para 
dar a administração do fundo ao Banco, e o Banco 
vai quebrar”. Disse-me ele que estava se desfazendo 

das suas ações e iria investir no mercado hoteleiro do 
Brasil. Tentei convencer os representantes dos funcio-
nários a reverterem as suas posições. Eles insistiram, 
e eu fui obrigado a mandar uma mensagem à Assem-
bleia Legislativa extinguindo o fundo, para reformulá-lo 
posteriormente.

Neste quadro macroeconômico, que não sinali-
za a recuperação do mercado financeiro, propõe-se 
a privatização de um fundo de capitalização. Ora, é 
uma barretada ao mercado, porque o que se pretende 
é deixar na mão dos fundos de investimento a gestão 
desses recursos à medida que eles forem sendo con-
tabilizados e ampliados.

Esse tipo de fundo com gestão privada já existe 
no mundo. É o fundo dos meninos do Milton Friedman. 
É o fundo criado no Chile, que faliu de forma mais 
completa, sendo muito mais amplo que o brasileiro, 
porque ele atinge a totalidade da população, funcio-
nária pública ou não.

Hoje os chilenos estão recebendo cerca de 30% 
do valor do seu salário quando se aposentam. O Me-
nem, na Argentina, se entusiasmou também com essa 
proposta, e o resultado foi tão trágico quanto o do Chi-
le. Cristina Kirchner se vê em palpos de aranha para 
resolver o problema do financiamento de um fundo 
quebrado e o desespero do funcionalismo público.

Mas me apresentam como argumentos, de re-
pente, em favor do fundo, que os antigos presidentes 
do Banco Central concordam com ele. Que maravilha! 
São todos gestores de fundo de investimento! Concor-
dariam com o quê se não fosse com essa possibilidade 
de gerenciar recursos públicos? Vai aumentar o défi-
cit pelo menos por 30 anos ou por 60 anos, como nos 
revela o jornal The Economist. Nós vamos pagar os 
22,5%, da parte do patrão, mais os 8,5% do fundo de 
capitalização. Por um período de 30 ou de 60 anos, o 
déficit público com a Previdência vai ser aumentado.

Meu tempo se esgota, e eu gostaria de dizer ape-
nas a verdade, a verdade que não é macroeconômica 
e que não entra também nos detalhes da legalidade 
de um fundo de participação e de um fundo de capita-
lização inconstitucional, como disse o Senador Pedro 
Taques. Uma verdade que aprendi com a minha avó 
e que Dilma deveria escutar também. Minha avó, de 
ascendência italiana, nascida no Brasil 15 dias depois 
de seus pais terem aportado em Paranaguá, me dizia 
assim: “Roberto, nunca vi cabeça de bacalhau, nunca 
vi enterro de anão e nunca vi banqueiro sério.”

Deixar o capital do funcionalismo público na mão 
dos investidores privados e dos bancos é um suicídio 
anunciado, é uma irresponsabilidade governamental, 
e nossa Presidente não deve mais acender velas à fa-
lência do liberalismo econômico e da financeirização 
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das economias porque isso acabou no mundo, não 
existe mais no planeta Terra.

E ainda – para encerrar finalmente – dou à mi-
nha Presidente outro conselho da minha avó italiana. 
Eu sou da base do Governo, eu acredito na Dilma, eu 
acredito no discurso econômico da Dilma e do Man-
tega, mas eu sou obrigado, com a minha experiência 
de gestor, por doze anos, de um fundo público, que 
aplicou, exclusivamente na crise, em letras do Tesou-
ro e não teve nenhum prejuízo, diante do prejuízo da 
crise econômica do mundo, lembro-me, neste caso, 
de outro conselho da minha avó Giovana Catarina D. 
Costa Curta: “Com fogo no rabo, até preguiça corre”. 
E a obrigação da base lúcida do Governo é advertir 
nossa Presidenta para não acender velas a um capi-
talismo financeiro rigorosamente falido.

Fica aqui o registro da minha opinião, o registro 
da falência anunciada do fundo Titanic, como ocorreu 
no Chile e como ocorre hoje na Argentina. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, encontra-se em apreciação, nesta 
sessão plenária de hoje, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 02, de 2012, proveniente do Projeto de Lei nº 1.992, 
de 2007, de iniciativa do Presidente da República, que, 
em resumo, cria o Fundo de Previdência Complemen-
tar dos Servidores Públicos Federais (Funpresp), atra-
vés da instituição de um novo regime de previdência 
complementar para servidores públicos federais civis 
de cargos efetivos dos três Poderes.

A proposição foi encaminhada à Câmara dos De-
putados ainda no Governo do ex-Presidente Lula, em 
2007, e sua justificativa informa que seu objetivo básico 
é implementar o regime de previdência complementar 
para o servidor público federal, “dando sequência à 
reforma da previdência iniciada com a aprovação da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, viabilizando a 
recomposição do equilíbrio da Previdência Pública e 
garantindo sua solvência no longo prazo”.

Ainda em sua exposição de motivos, o Gover-
no Federal reconhece que o Funpresp tende a ser a 
maior entidade fechada de previdência complementar 
no mercado brasileiro, tanto em quantitativo de parti-
cipantes como em volume de recursos administrados, 
o que afetará, inclusive, positivamente, o mercado se-
cundário de títulos ante a sua proeminente liquidez.

Em apertada síntese, pode-se dizer que o Fun-
presp busca igualar o teto das aposentadorias dos 
servidores públicos federais civis ao do regime privado 
da previdência. Com isso, haverá um valor máximo do 

benefício pago pela União, de forma que, para ganhar 
mais, o servidor público precisará aderir ao novo Fundo.

É preciso esclarecer à população, em especial 
àqueles cidadãos que futuramente pretendam ingres-
sar na carreira pública, que o novo fundo ora proposto 
funcionará como uma espécie de caderneta de pou-
pança, com possibilidades concretas de apresentar 
bons e maiores rendimentos às aplicações que lhe 
forem feitas.

Sua adesão passará a ser obrigatória apenas para 
os servidores públicos que ingressarem nas respecti-
vas carreiras após sua criação, permitindo-se, ainda, 
para os atuais servidores efetivos, a adesão voluntária, 
caso assim entendam.

Além disso, o modelo concebido é de gestão au-
tônoma, ou seja, serão os próprios servidores públicos 
que irão gerenciar os fundos. 

O cerne desse novo modelo, na verdade, estará 
na unificação do teto das aposentadorias dos regimes 
público e privado, que, hoje, representa o valor de R$ 
3.916,20.

Para receber além desse patamar, os novos ser-
vidores terão que aderir ao Funpresp e contribuir com 
quanto quiser, sem limite de valor. O Estado, por sua 
vez, deverá contribuir em pé de igualdade, mas limi-
tada à alíquota correspondente a 8,5% sobre a remu-
neração do servidor.

O que se pretende, na prática, através dessa ini-
ciativa, é buscar a segurança do sistema previdenciário, 
especialmente dos servidores públicos. 

Com efeito, os números não mentem: o brilhante 
parecer apresentado pelo Senador José Pimentel a esta 
matéria revela que o custeio da União com despesas 
decorrentes do pagamento de aposentadorias e pen-
sões dos servidores públicos atingiu a marca de R$53 
bilhões em 2011 – valor esse 400% maior do que foi 
gasto com a previdência pública desse segmento em 
1995, com expectativa de crescimento de 10% ao ano.

Além disso, se compararmos o sistema previden-
ciário atual dos servidores públicos com o regime geral 
do INSS, veremos que os números são conflitantes: 
enquanto o INSS, para atender 28 milhões de brasilei-
ros, apresentou um déficit, no final de 2011, de R$37 
bilhões, o regime próprio dos servidores públicos, para 
atender a um número de servidores 30 vezes menor, 
isto é, de apenas 960 mil servidores, apresentou um 
déficit quase 50% maior.

Essa realidade das finanças públicas é tão pre-
ocupante que tem representado, independentemente 
do partido político à frente do Poder Executivo federal, 
uma das maiores preocupações dos gestores públicos, 
cuja solução tem reclamado atuação prioritária no di-
álogo com o Parlamento.
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Com isso, o projeto de lei vem corrigir distorções 
que têm gerado enorme impacto no orçamento públi-
co federal.

Desde sua propositura, cinco anos atrás, a maté-
ria tem provocado debates acalorados, de forma que 
não se pode dizer que há unanimidade em torno de 
sua apresentação, mas se tem construído um enten-
dimento majoritário, o que é bom para o Brasil.

É importante destacar que a ideia não é inédita.
Com efeito, a proposta, agora atualizada e re-

apresentada, tem recebido o apoio coerente do meu 
partido. Na verdade, não poderíamos votar diferente-
mente. Trata-se, aqui, de uma discussão apartidária 
e republicana.

Ainda que com demasiado atraso, não é tarde 
para promover esse ajuste nas contas públicas, pelo 
que a matéria contará com o nosso voto favorável, como 
tem ocorrido em todas as Comissões por onde tramitou.

No mais, é preciso, aqui, parabenizar o relator, 
Senador José Pimentel, não somente pela competência 
técnica de lidar e esclarecer os pontos polêmicos dessa 
proposta, mas, sobretudo, pela capacidade ímpar de 
articulação em torno desta e de tantas outras matérias 
controvertidas cujas relatorias lhe têm sido confiadas.

O Senador Pimentel tem tido uma atuação des-
tacada nesta Casa e vem se consolidando como um 
nome expoente da bancada da qual faz parte, não raro 
agregando opiniões dos partidos da oposição em torno 
de suas convicções.

Merece, ainda, destaque o esforço do hoje Mi-
nistro e, ainda, colega de Parlamento, Garibaldi Alves, 
que, com humildade e paciência, tem conquistado apoio 
das Lideranças desta Casa em torno desse projeto, de 
forma que suas recentes articulações foram conside-
radas fundamentais para o consenso a que chegamos 
em torno desta matéria.

Portanto, Senhor Presidente, quero aqui deixar 
registrado o nosso voto favorável ao PLC 2, de 2012, 
por termos a convicção de que esta é uma proposta 
que irá sanear, no médio prazo, a previdência pública, 
restabelecendo, assim, a confiabilidade do servidor 
público em um futuro de tranquilidade e dignidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Cássio Cunha Lima com a palavra.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos instantes, 
ouvimos o sempre eloquente e brilhante pronuncia-
mento do Senador Humberto Costa, que asseverou, 
desta tribuna, ser este talvez o mais importante projeto 
de lei do Governo da Presidenta Dilma e o Senador 

confirma a lei de Darwin, de que todos nós podemos 
evoluir, porque não faz muito tempo que tentávamos, 
em nome do equilíbrio atuarial da nossa previdência, 
de instrumentos de redução do gigantesco déficit pre-
videnciário que o nosso País possui, aprovar medida 
rigorosamente idêntica a esta.

Tentamos tramitar a proposta na Câmara dos 
Deputados, mas foi exatamente pela Bancada do PT, 
que hoje vem a esta tribuna defender, aplaudir, apon-
tar como essencial para o futuro do Brasil a aprovação 
deste fundo, que ele não foi criado alguns anos atrás. 

O Fundo não terá, de maneira nenhuma, o condão 
de resolver, de imediato, o grave déficit previdenciário 
do nosso País, Sr. Presidente. Ao longo do tempo, ele 
poderá permitir um pouco mais de equilíbrio, a partir 
de uma medida que estamos, mesmo na oposição a 
este Governo, mas sempre a favor do Brasil, votando, 
com muita responsabilidade, favoravelmente à maté-
ria. Responsabilidade que faltou aos que, no passado, 
estavam na oposição ao nosso governo, e que hoje 
transfiguram-se em suas opiniões, mostrando que o 
que o Brasil precisa, definitivamente, para cumprir a 
quarta etapa dessa sua quadra histórica, marcada por 
capítulos muito bem definidos – a saber, a nossa rede-
mocratização, a estabilidade econômica conquistada 
pelo governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, avanços sociais iniciados pelo Presidente Fer-
nando Henrique e prosseguidos com talento e mérito 
pelo Presidente Lula – com a qualidade deste Plenário, 
precisa mostrar que, em momentos como este, não há 
divisão entre governo e oposição. 

Há de se ter sempre unidade em torno do Brasil, 
porque aqui estamos discutindo não um tema deste 
ou daquele governo, mas um tema do Estado brasi-
leiro, do servidor público brasileiro. E a estes a nossa 
mensagem tranquilizadora, porque haverá sim, dentro 
do acordo firmado pelas lideranças da oposição, es-
pecialmente pelo Líder Alvaro Dias, Senador Aloysio 
Nunes, um acordo, para que temas que não foram abri-
gados nas emendas ao projeto de lei, ora em votação, 
possam ser analisados e discutidos em projetos de lei 
específicos, com destaque para dois temas: o primei-
ro, que versa sobre as aposentadorias especiais – é 
preciso que o Tesouro se responsabilize por garantir, 
de forma absolutamente tranquila, as aposentadorias 
especiais –; o outro diz respeito à gestão do Fundo, 
Senador Requião, para que enquanto não ocorra a li-
citação prevista no projeto, os bancos públicos façam 
o gerenciamento desses recursos, para que possamos 
ter a transparência necessária e a fiscalização precisa 
do gerenciamento desses recursos, porque, lamenta-
velmente, o que temos assistido hoje é um completo 
processo de partidarização no controle desses fundos, 
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o verdadeiro aparelhamento do Estado. E é dessa mu-
dança que o Brasil precisa.

Nós não daremos o salto de desenvolvimento 
de que o Brasil tanto necessita com as amarras que 
o Brasil possui hoje. 

Ou melhoramos a gestão, tiramos essa ocupação 
indevida de partidos políticos até mesmo na Casa da 
Moeda ou, do contrário, não conseguiremos vencer 
os obstáculos que travam o nosso desenvolvimento.

Sem dúvida haveremos de concordar que um os 
entraves para o nosso processo de desenvolvimento 
é, indiscutivelmente, o déficit previdenciário. Há dé-
cadas que o Brasil discute esse tema. O governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, assim como 
aconteceu no governo de V. Exª, Presidente Sarney, 
já manifestava preocupação com o desequilíbrio da 
nossa previdência Pública. O Regime Geral já não 
representa mais um grande desafio; este se encontra 
quase em perfeito equilíbrio.

O problema ainda mora na previdência dos ser-
vidores públicos. O instrumento ora criado permitirá 
que, ao longo do tempo, não num passe de mágica, 
mas ao longo dos próximos vinte ou trinta anos, essa 
situação esteja equalizada. 

Daí por que, Senador Humberto Costa, bem-
-vindo à modernidade! 

Bem-vindo ao Brasil que vai crescer com medidas 
como essa, que lançam o olhar para o futuro!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
questão de vir à tribuna do Senado para me somar ao 
posicionamento de vários Colegas, tendo em vista a 
importância do que estamos decidindo aqui hoje. 

Esse PLC nº 2, de 2012, teve a competente re-
latoria do Senador Pimentel e conseguiu fazer algo 
que é difícil de ver nesta Casa, que é um entendimen-
to suprapartidário na condução da matéria e no seu 
próprio encaminhamento. Os que nos assistem pela 
TV Senado, os que nos ouvem pela rádio Senado, os 
que estão aqui nos dando a honra de suas presenças, 
certamente devem estar pensando: mas o que está 
acontecendo? Senadores do PT, Senadores do PSDB, 
Senadores do PSB, de várias forças políticas que em 
vários momentos se enfrentam aqui, junto com os 
companheiros também do PMDB, fazem uma defesa 
pela aprovação dessa matéria. Esse diferencial, essa 
singularidade não é difícil de ser entendida.

Nós estamos aqui apreciando uma matéria de 
interesse do Estado brasileiro, para a qual foram fei-
tas duas tentativas. 

A do Presidente Fernando Henrique, a primeira 
iniciativa, em1998, tentou estabelecer uma sustenta-
bilidade para o regime da previdência. Essa realidade 
nós temos de apresentar ao País. Claro que o tema 
gerou um debate. Na época, o PT se dividia. O Depu-
tado Eduardo Jorge apresentou a proposta, na Câ-
mara, e entrou num certo choque com o PT. Era uma 
proposta de previdência complementar. A matéria veio 
ao Senado.

Na época, quando a matéria chegou aqui, o pro-
jeto do então Presidente Fernando Henrique Cardo-
so, a PEC nº 20, de 1998; quem era o Líder do PT na 
Casa era o companheiro José Eduardo Dutra. E o José 
Eduardo Dutra, naquela época, com o então Senador 
Roberto Freire estavam defendendo, na Casa, a pre-
vidência complementar.

E hoje eu fiz questão de ressaltar isso para os 
companheiros do PSDB, que estão com esse propó-
sito de colaborar com o País, como nós, que somos 
da base do governo e assim queremos para dar sus-
tentabilidade e virar essa página da insegurança na 
vida dos servidores e daqueles que dependem da 
previdência. Na época, o Senador Beni Veras rejeitou 
essa emenda. As circunstâncias mudaram.

Nós tivemos depois uma iniciativa do Presidente 
Lula, cujo relator foi o Senador Tião Viana. E também 
aí não logrou sucesso a ideia da previdência comple-
mentar. 

E agora, Sr. Presidente Sarney, estamos aqui, 
diante de uma sessão histórica. Ouvi hoje, na Comis-
são de Constituição e Justiça, posicionamentos que só 
quem tem uma atuação longa na política deste País, 
só quem acumula conhecimento tem.

Eu vi o ex-Ministro da Justiça, Senador Aloysio 
Nunes, fazer um depoimento preciso, separando os 
enfrentamentos políticos quase que cotidianos que te-
mos nesta Casa, pondo a importância de também esse 
tema ganhar a maturidade que está ganhando aqui no 
Senado nos Estados, porque ainda temos um enfren-
tamento inadequado nos Estados, porque a decisão 
que estamos tomando aqui hoje cria uma estabilidade, 
cria a possibilidade de, no futuro, nos livrarmos desse 
déficit que enfrentamos hoje e que é ameaçador aos 
servidores públicos. Mais ainda, é ameaçador àque-
les que trabalharam e, de maneira justa, acessaram 
a aposentadoria.

Não é um discurso o déficit da Previdência. Se 
fosse para citar, o que, em 2001, era R$26 bilhões, em 
2011, chegou a R$54,5 bilhões, mas não é só isso. Nós 
temos também o pessoal civil, mais R$34,6 bilhões de 
déficit em 2011.

Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, 
o Brasil precisa entender – e acho que hoje temos uma 
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oportunidade aqui no Senado – que os que estão de-
fendendo a aprovação do PLC nº 02, de 2012, estão 
defendendo os servidores públicos. Estão defendendo 
por quê? Porque não adianta vivermos uma situação 
do faz-de-conta. Quando se propõe aumento, e os sin-
dicatos, as organizações dos trabalhadores públicos 
vêm propor aumento, normalmente a resposta dos Go-
vernos é que não se pode dar aumento por conta do 
déficit da Previdência, é que não se pode melhorar o 
salário porque o sistema está falido. Vamos virar essa 
página! Vamos resolver o problema da sustentabilidade 
e do financiamento da Previdência e, aí, vamos discutir 
a melhoria do salário dos servidores, que todos nós 
defendemos e que eu defendo.

Ser servidor público é algo fundamental; é ser-
vir, é trabalhar para o povo brasileiro, mas, neste País, 
ser servidor público é algo satanizado. Não é pequena 
a parcela da opinião pública, da sociedade brasileira 
que sataniza a atividade do servidor público todos os 
dias, dizendo que ela é responsável pela inviabilidade 
do País. Só que, hoje, o Brasil cresce, o Brasil faz a 
inclusão social. Essa é uma conquista do nosso País e 
nós não vamos fazer nada para mudar a situação dos 
servidores públicos? Nós vamos seguir trabalhando, 
achando que o servidor público vai ficar numa depen-
dência eterna de um déficit de uma previdência que 
não funciona?

Daí, Sr. Presidente, é importante dizer que, nos 
primeiros anos, quando esta matéria estiver em vigor, 
vai haver um aumento dos gastos da União, mas esse 
aumento dos gastos é no início. Logo, passados alguns 
anos,quando estivermos em 2050 – e muitas propostas 
são sempre colocadas para 2050 –, o Brasil vai poder 
se orgulhar de que aqui, no Senado Federal, tivemos 
a coragem de virar essa página.

E quem estiver votando a favor desta matéria – 
o tempo vai dizer, a história vai julgar – estava traba-
lhando para dar autonomia, para dar mais direito aos 
servidores de lutarem e receberem maior aumento 
de salário e melhor condição de trabalho. Se nós não 
viramos essa página, o faz de conta vai seguir, as so-
licitações dos servidores vão seguir acontecendo e a 
resposta vai ser a mesma: “não dá, por conta do déficit 
da Previdência”.

Vamos virar essa página! Vamos trabalhar para 
que os servidores públicos federais, estaduais e mu-
nicipais possam ser respeitados e não sirvam de jus-
tificativa para aqueles que não querem fortalecer o 
serviço público.

Eu encerro minhas palavras, Sr. Presidente, agra-
decendo a oportunidade de, aqui, fazer este registro 
e dizer, mais uma vez, que fico muito feliz de ver aqui 
Senadores do PSDB, Senadores do PT, Senadores das 

diferentes forças partidárias desta Casa trabalhando 
para que o Brasil fique melhor, para que este momento 
econômico especial que estamos vivendo possa tam-
bém se traduzir na vida dos servidores públicos. Os 
servidores públicos serão os maiores beneficiados da 
votação que vamos fazer daqui a pouco no plenário 
do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
Antes, porém, peço licença a V. Exª para prorro-

gar a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos 
nossos trabalhos.

Aviso ainda aos Srs. Senadores e às Srªs Senado-
ras que teremos uma votação nominal e que, portanto, 
não se ausentem da Casa e compareçam ao plenário 
logo que seja encerrada a discussão.

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Mário Couto
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje, dois pronunciamentos me 
chamaram a atenção. Logo no início da tarde, o pro-
nunciamento do Senador Aécio Neves, que fez aqui 
nesta tribuna um relato dos acontecimentos atuais do 
Governo. As palavras de S. Exª servem de reflexão a 
todos nós, brasileiros. Já agora, no final da tarde, o pro-
nunciamento do Senador Requião. Pena que o pronun-
ciamento do Senador Aécio Neves tenha sido cortado 
várias vezes pela Senadora que presidia a sessão.

Citei o nome de V. Exª, Presidente José Sarney, 
apenas como exemplo, para deixar bem claro que os 
direitos nesta Casa são iguais. Tenho as palavras da 
Senadora como se fossem um erro dito por ela, e as-
sim o aceito. Não aceito que ela tenha dito o que dis-
se como uma imposição a este Senado. V. Exª jamais 
impôs a qualquer um de nós. V. Exª sempre nos tratou 
com respeito e dignidade.

As palavras da Senadora Marta chocam a de-
mocracia desta Casa no momento em que ela fala, Sr. 
Presidente, conforme registrado nas notas taquigráfi-
cas desta Casa: “Fui eu que quis proceder assim e fui 
eu que determinei assim”.

Não é assim, Senadora. Não é assim que o Pre-
sidente Sarney conduz esta Casa. O Presidente Sar-
ney conduz esta Casa baseado no Regimento Interno 
desta Casa, baseado na Constituição Federal.

Este é o dever. Este é o direito. É assim que se 
deve presidir o Senado, e não com imposições.

Em 1999, Sr. Presidente, há 13 anos, o Presiden-
te Fernando Henrique já mandava para esta Casa um 
projeto igual, rejeitado pelo PT. Em 1999! Hoje, esta-
mos diante desse projeto, mas temos que olhar para 
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trás e ver o quanto perdemos, o quanto foi maléfico 
o PT ter rejeitado esse projeto há 13 anos, o quanto 
perdeu o Brasil.

Houve orador que me antecedeu que, querendo 
fazer críticas ao PSDB, falou que o Líder do PSDB es-
taria nervoso quando falava em corrupção.

Ora, Brasil, esta Casa tem o dever de alertar a 
população brasileira sobre o tempo que passou. Há 
13 anos, Senador Jarbas Vasconcelos, o discurso do 
PT, o discurso do Partido dos Trabalhadores era o se-
guinte: se combatêssemos a corrupção no Brasil, não 
haveria déficit da Previdência. E, hoje, o que se deve 
dizer diante dos números da corrupção neste País? 
São R$70 bilhões/ano de corrupção neste País! As 
repartições públicas, os Ministérios, o setor público 
deste País está infestado de corrupção. A cada mês, 
a cada semana, as televisões, os jornais, as rádios 
comentam a corrupção.

A última é na área da saúde, meu nobre Senador 
Aloysio. A saúde brasileira está um caos, Senador. E 
olha o que acontece na saúde. Quantos bilhões foram 
agora desviados da saúde pública por quatro grandes 
empresas que operam para o Governo Federal. Será, 
Senador Aloysio Nunes, que o Governo não sabe de 
nada? Diante de tanta corrupção, daqui a uma sema-
na, V. Exª vai se deparar novamente com a imprensa 
dando conta de novos atos de corrupções surgirem 
neste País.

O País está totalmente tomado pela corrupção. 
O PT constitucionalizou a corrupção neste País. Hoje 
é constitucional a prática da corrupção neste País, 
brasileiros e brasileiras! Dever-se-ia tirar todos os 
petistas dos cargos públicos, para acabar com a cor-
rupção neste País. Dever-se-ia tirar todos os petistas 
apadrinhados do Governo, para se começar o combate 
à corrupção neste País, que hoje é vergonhosa, que 
hoje maltrata a população, que hoje saca bilhões dos 
cofres brasileiros.

Hoje se diz que não há dinheiro para se dar au-
mento ao aposentado. Hoje se dá aumento de 6% ao 
aposentado brasileiro quando se sabe que o aposen-
tado brasileiro é um homem que passa miséria, é um 
homem que passa fome, é um homem que não tem 
dinheiro para comprar uma receita de remédio.

Quando se mexe aqui na Previdência, se sabe 
desses detalhes. Não se olha porque não quer. Não 
ajuda porque é má. Não se ajuda porque não tem sen-
timento humano, porque se sabe que o aposentado 
brasileiro não tem o direito de comprar um remédio 
de que necessita no final da sua vida.

E esse brasileiro suou a camisa por esta Nação. 
E esse brasileiro todos os meses pagou a Previdência. 
Esse brasileiro que hoje sofre tirou do seu dinheirinho, 

tirou do seu salário um percentual para pagar o seu 
futuro, a sua aposentadoria, e levaram dele, tomaram 
dele. Ele não tem nada hoje. Ele está falido, e o Go-
verno sabe disso e faz de conta que não vê.

Por que o Governo não manda um projeto seme-
lhante a esse? Por que o Governo...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Por que, Presidente, o Governo não manda um pro-
jeto semelhante a esse, resolvendo esse problema 
crônico?

Por que os Senadores não assinam comigo? Por 
que não assinaram comigo no ano passado? Vou correr 
novamente este ano com a proposta de uma CPI da 
Previdência. Precisamos saber quem mente. Precisa-
mos saber se a Previdência é deficitária. 

E o dinheiro daquele trabalhador é sacado para 
fazer obras públicas. O dinheiro da Previdência é sa-
cado pelo Governo Federal para fazer obras públicas 
e, cinicamente, o Governo Federal diz que a Previdên-
cia é deficitária.

Era isso, Sr. Presidente, que nesta tarde deveria 
também vir nesse projeto. Era isso, Sr. Presidente, 
que V. Exª, quando Presidente da República, olhou 
por eles. Era isso, Presidente, que eu esperava. Mé-
rito a este projeto. Mas eu queria também, aqui, dar 
mérito à Presidenta se ela mandasse um projeto 
para salvar aqueles que morrem de fome hoje, que 
são os aposentados brasileiros que trabalharam na 
empresa privada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a discussão.
O Senador Randolfe Rodrigues pediu votação 

nominal, mas ele não está presente, de maneira que 
não há como fazer. Então, submeto à Casa se pode-
mos fazer a votação imediatamente. (Pausa.)

Com o apoio de todos os partidos, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão da redação final.
Perdão.
Temos uma Emenda de Redação nº 34, da CAS, 

da CAE e da CCJ.
Os pareceres das Comissões são favoráveis.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.



08602 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

PARECER Nº 225, DE 2012
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ANEXO AO PARECER Nº 225, DE 2012
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo objeção, aprovada a redação final 
e a matéria vai à sanção.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pediu a palavra pela ordem, antes, o Sena-
dor que veio aqui à mesa, Senador José Pimentel. 
Depois, o Senador Cristovam Buarque, e V. Exª é o 
terceiro inscrito.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Depois o Senador Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Wellington Dias.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente des-
ta Casa, Senador José Sarney, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, quero, inicialmente, agradecer o apoio 
dos nossos congressistas, dos nossos Senadores, 
das nossas Senadoras, das lideranças da base do 
nosso Governo e da oposição pela forma carinhosa 
como todos nos trataram na condução desse debate, 
o debate de uma matéria difícil na sua condução, mas 
a forma como foi conduzida aqui na Casa, em que as 
lideranças, independentemente do partido político, 
tendo clareza de que era um projeto de nação, cami-
nharam nesse sentido. Quero aqui agradecer a todos 
e dizer que esse projeto traz regras semelhantes para 
todos os brasileiros, sejam eles da iniciativa privada, 
que são os assalariados, sejam autônomos, sejam em-
presários, sejam os servidores civis da União. Todos 
eles têm a mesma regra. 

(Manifestação das galerias.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Por-
tanto, Sr. Presidente, estamos aqui tratando igualmente 
todos os trabalhadores para que eles possam ter as 
mesmas regras de aposentadoria e de pensão.

Quero registrar a segurança jurídica que se tem 
nesse processo. Inicialmente, foram aprovadas as Leis 
Complementares 108 e 109, ainda em 2001, quase por 
unanimidade das duas Casas, na época; em seguida, 
foi criada a Previc, uma autarquia federal para fisca-
lizar, normatizar e conduzir esse processo; e, agora, 
cria-se o Funpresp, com gestão paritária, sendo a me-
tade desses gestores de nomeação do patrocinador 
e a outra, eleita pelo funcionalismo, de maneira que 
temos segurança no que estamos fazendo.

Quero aqui conceder ao Líder do Governo no 
Senado, Senador Eduardo Braga, o aparte que está 
pedindo neste pronunciamento.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Nos-
so querido Senador Pimentel, eu queria cumprimentar 
V. Exª não só pela qualidade dos relatórios que V. Exª 
apresentou na CCJ, na Comissão de Assuntos Sociais, 
bem como na Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado, a respeito de uma matéria tão importante para 
o Brasil, um país que está em transformação, transfor-
mação econômica, transformação social, com mobili-
dade social histórica neste País, que tinha e tem um 
grande desafio ao olhar para o futuro, que é a questão 
do déficit da Previdência. E essa questão previdenciá-
ria era extremamente importante. Portanto, quero aqui 
cumprimentar V. Exª e dizer da satisfação que temos, 
na condição de Líder do Governo, de poder, ao lado 
de V. Exª e de todos os partidos da base, de todas as 
lideranças da base, ao lado do Presidente Sarney, 
que teve hoje, mais uma vez, um marco extremamen-
te importante na reconstrução e nessa transformação 
brasileira, Presidente Sarney, porque V. Exª pauta uma 
matéria de extremada importância, conduz a sessão 
com a habilidade que lhe é peculiar e com a firmeza 
de quem quer construir um país que se prepara para 
o futuro com oportunidade para todos e com equidade 
também na Previdência, seja no Regime Geral, seja no 
regime do servidor público federal e estadual.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Obri-
gado.

Quero registrar, Sr. Presidente, a presença aqui 
do nosso Ministro e nosso Senador...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu pediria aos colegas que não aparteassem, 
porque V. Exª está usando a palavra para uma comu-
nicação inadiável, por cinco minutos, e qualquer outro 
pode pedir a palavra depois e falar.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Por-
tanto, Sr. Presidente, quero agradecer, mais uma vez, 
aos nossos líderes e registrar a participação do nos-
so Senador e hoje Ministro Garibaldi Alves Filho no 
esclarecimento das matérias, com sua presença nos 
vários fóruns.

Essa é uma construção coletiva de um projeto 
que interessa à Nação brasileira, interessa ao Estado 
nacional. Tenho convicção também, Sr. Presidente, de 
que esse processo, da mesma forma que equilibrou o 
Regime Geral da Previdência Social na parte contribu-
tiva referente aos trabalhadores urbanos, também vai 
equilibrar o regime próprio dos servidores civis da União.
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Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, agrade-
cer e registrar que os passos que estamos dando são 
muito importantes para o Brasil.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu peço que 
seja renumerado o Capítulo III dessa matéria. Na re-
dação final, ficou Seção I, III, IV e V, e solicito que seja 
Seção I, II, III, e IV. Não há alteração de mérito, não há 
nenhuma mudança.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
simplesmente uma questão de renumeração de se-
ções internas do próprio arcabouço do projeto de lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Atendido.
Antes de dar a palavra ao próximo orador, que é 

o Senador Cristovam Buarque...
Inscrevo V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 

AL) – Sr. Presidente, pela ordem, apenas para fazer 
um registro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Darei a V. Exª, em seguida, a palavra.

Eu quero só informar que a Presidência, a partir de 
hoje, comunica ao Plenário que aprofunda a política de 
modernização e transparência dos trabalhos da Casa.

Foi cumprida mais uma etapa do nosso projeto de 
promoção do processo eletrônico, que facilitará ainda 
mais o acesso à informação.

A informação que eu dou aos Srs. Senadores é 
que o link Questão de Ordem, na nossa página na In-
ternet, passa a ficar disponível, e a criação do banco 
de Questão de Ordem é de responsabilidade da Se-
cretaria-Geral da Mesa no processo de modernização.

A facilidade do acesso e a sistematização das 
informações contidas no banco de dados de Questão 
de Ordem possibilitarão a difusão de documentos e 
favorecerão o melhor desenvolvimento das atividades 
legislativas dos Srs. Senadores.

Assim, eu quero dizer ao Plenário que os Srs. 
Senadores dispõem, a partir de hoje, de um banco de 
dados de questões de ordem dos últimos cinco anos. 
A partir daí, nós, então, começaremos a atualizar em 
relação aos outros anos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero fazer o registro da presença, nesta Casa, do 
Senador Garibaldi Alves Filho.

Nós votamos uma matéria importantíssima para 
o Brasil. A maneira como a Casa se comportou é uma 
demonstração do caráter suprapartidário dessa maté-
ria, que é fundamental para, Sr. Presidente, reformular 
a Previdência Social, modernizar a Previdência Social, 
atualizar a Previdência Social com a criação desse fun-
do que protege direitos adquiridos e, sem dúvida ne-
nhuma, vai incrementar a poupança interna do Brasil e 
criar alternativas de mecanismos para o financiamento 
e desenvolvimento do nosso País.

O Ministro Garibaldi enxergou o interesse na-
cional e colocou a matéria para tramitar, conversando 
com todo mundo, absolutamente todo mundo, desde 
a Câmara dos Deputados até o Senado Federal, essa 
matéria que, há treze anos, tramitava de uma forma 
ou de outra aqui no Congresso Nacional. 

Em nome do PMDB, que participou em todos os 
momentos para que essa matéria fosse agilizada e, ao 
final e ao cabo, aprovada, quero saudar e agradecer a 
presença do Ministro e cumprimentar o Relator da ma-
téria, Senador José Pimentel, que também foi Ministro 
da Previdência Social, ouviu todo mundo, ponderou e 
deu a celeridade que o País cobrava do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Renan Calhei-
ros, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Cícero Lucena, 1º Secretário.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Para uma questão de ordem, o próximo 
inscrito é o Senador Renan.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Já falou. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Depois, o Mário Couto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Renan já falou, Presidente. Acabou de falar.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Então, Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
só quero ratificar a minha fala como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Está inscrito, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
vou aguardar. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Para uma questão de ordem, Senador 
Humberto Costa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
–DF) – Sr. Presidente, pela ordem. Já tinha solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – V. Exª está inscrito após, Senador Ro-
drigo Rollemberg.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi 
a palavra para fazer um requerimento oral no sentido 
de que possa ainda ser votado, na sessão de hoje, o 
Requerimento nº 145, de minha autoria, para a criação 
de uma comissão temporária composta de Senadores 
titulares e suplentes para emitir parecer sobre o tema 
do financiamento da saúde.

Está marcado para ser votado amanhã. Queria 
fazer o requerimento para que isso fosse votado hoje.

Também quero registrar que a TV Senado foi 
agraciada com o prêmio de jornalismo Clara de Assis, 
da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
edição 2012, com o programa Dependência Química – 
Álcool e Crack, que teve reportagem do jornalista Thia-
go Tibúrcio, edição de André Luiz Rêgo, produção de 
Cefas Siqueira e finalização de Marcílio Soares, além 
da participação de outros profissionais da TV Senado. 
Queria registrar aqui e parabenizar esses profissionais 
e a própria TV Senado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Senador Rodrigo Rollemberg, como ainda se 
encontra a Ordem do Dia aberta, gostaria de sugerir 
ao Plenário que a votação que o Senador Humberto 
Costa propõe, que estava programada para amanhã, 
seja feita neste instante.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do Microfone.) – Pediria que fosse lido o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 145, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 145, de 2012, do Senador Humber-
to Costa, solicitando a criação de Comissão 

Temporária Externa composta por cinco Sena-
dores, titulares e suplentes, para, no prazo de 
noventa dias, debater e propor soluções para o 
financiamento do sistema de saúde do Brasil.

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, os Senadores 

que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, registro com muita alegria que já está disponível 
na Internet o vídeo do Presidente Lula anunciando a 
sua recuperação.

Hoje é um dia de grande alegria para a popu-
lação brasileira, que vem acompanhando e torcendo 
pela recuperação do Presidente, pelo que o Presiden-
te Lula representou, representa e representará para 
o povo brasileiro, para o avanço das conquistas do 
povo brasileiro.

Portanto, é com emoção e com imensa alegria 
que nós registramos esse momento, que é da maior 
importância para a população brasileira. Tenho cer-
teza de que hoje, nos lares brasileiros, as famílias 
estão felizes, comemorando a recuperação do nosso 
Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Com certeza, Senador Rodrigo Rollemberg, 
todos nós nos somamos à alegria da recuperação do 
Presidente.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. GIM ARGELO (PTB – DF) – Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Um minutinho por favor, Senadora.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Pela ordem, o próximo inscrito é o Senador 
Gim, depois Cristovam e V. Exª.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Presidente! Presidente!

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.
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Da mesma forma, quero dizer da minha alegria 
ao saber da recuperação do nosso Presidente Lula, 
porque ele faz muita falta. E agora, recuperado, tenho 
certeza, vai trazer muitas e muitas alegrias com sua 
competência, seriedade e senso político.

Sr. Presidente, eu gostaria também de parabeni-
zar o nosso Ministro Garibaldi e toda a sua assessoria, 
principalmente o Sr. Jaime, que ontem, na reunião do 
PTB, realmente nos deram uma aula sobre essa ma-
téria que votamos agora relativa à Previdência. 

Parabéns ao nosso querido Senador e Ministro 
Garibaldi, ao Jaime e a toda a sua assessoria, porque 
foi uma vitória do povo brasileiro. 

O projeto que acaba de ser votado é estruturan-
te, importante para o nosso País e tenho certeza de 
que fará diferença nas contas públicas de nosso País 
daqui para frente.

Devemos esse brilhantismo a um Senador com-
petente como é o Ministro Garibaldi à frente dessa luta.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Cristovam.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Sr. Presidente, na sequência, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não, Senador Cássio.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
fiz minha inscrição para falar sobre o assunto anterior, 
o fundo. Não foi possível devido ao processo. Mas eu 
queria aqui manifestar a minha posição.

Em primeiro lugar, não tenho a menor dúvida de 
que é insustentável o atual sistema de aposentadoria, 
pelo qual eu próprio serei beneficiado, como profes-
sor da UnB. Já há três anos tenho direito a pedir essa 
aposentadoria.

Se continuássemos a manter esse mesmo siste-
ma, teríamos uma explosão, dentro de algum momento, 
com o déficit bastante forte que exigiria recursos pú-
blicos. Entretanto, eu não posso deixar de manifestar 
aqui algumas preocupações com o fundo, porque ele 
enfraquece o serviço público brasileiro.

Uma das vantagens do serviço público era o 
seu sistema de aposentadoria. Isso pode forçar um 
deslocamento de trabalhadores, de jovens do serviço 
público para o serviço privado. 

Terceiro: quero manifestar meu medo com a má 
governança desse fundo. Argentina e Chile assim o 
fizeram e, depois de alguns anos, houve uma quebra; 
os gerentes banqueiros foram para Miami, e o Estado 

teve de continuar bancando a aposentadoria, inclusive 
sem poder usar os fundos que já tinham sido contribu-
ídos pelos próprios trabalhadores. 

Eu quero também manifestar minha preocupação, 
na linha do Senador Pedro Taques, de que há sim pos-
sibilidade de que o projeto novo seja considerado in-
constitucional. Não fica claro no documento o problema 
do impacto financeiro, o que pode levar a contestações 
do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por essas razões, minha posição é a de que um 
projeto que vai pôr em risco, Senadora Lídice, todo 
funcionamento da máquina do Estado – que vai me-
xer na vida de milhões, dezenas de milhões de brasi-
leiros, alguns muito jovens, filhos e netos de todos os 
brasileiros de hoje – merecia um debate muito mais 
prolongado para que nós tivéssemos acesso. 

Finalmente, Senador, as simulações feitas pelo 
Governo colocam uma rentabilidade possível de 5%. 
Hoje, quem conhece o mercado financeiro do mundo, 
tirando as especulações de curto prazo, sabe que é 
muito difícil se conseguir uma rentabilidade de 5% ao 
longo de décadas como um fundo como esse vai exigir.

Quero deixar registrada aqui minha preocupação, 
mesmo depois de o fundo aprovado. Nós estamos brin-
cando, pela pressa, com o futuro do Estado brasileiro 
e com a vida de dezenas de milhões de brasileiros 
jovens que um dia serão velhos e terão de recorrer a 
esse sistema. 

Essa era a minha questão de ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Eu gostaria de comunicar que está encerrada 
a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.
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Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

2 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi # Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

5 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, 
de sua autoria.

6 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 

constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

7 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 113, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 554, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (altera o Código de 
Processo Penal).

8 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

9 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

10 
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatuto do Idoso).

11 
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

12 
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 731, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (multas previstas na lei de 
crime ambiental).

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 230, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, a amazonense Jéssica 
Natália Santos, por ter conquistado a primeira etapa 
da categoria Elite Feminino na abertura da Copa Brasil 
de Sprint Triathlon, no dia 12 de março de 2012, em 
Garopaba (SC), e voltou a subir no pódio, em terceiro 
lugar, na segunda etapa na praia de Atalaia, em Ser-
gipe, bem como seja encaminhado o referido voto à 
agraciada e ao Presidente da Associação Brasileira de 
Triathlon, no seguinte endereço: Triatleta Jéssica Na-
talia Santos, e ao Presidente Carlos Alberto Machado 
Fróes. Endereço: Confederação Brasileira de Triathlon: 
Rua Castelo Branco, 2111, Jaburuba, Vila Velha – ES 
CEP: 29100-041.

Justificação

Após conquistar o ouro da categoria Elite Femini-
no na abertura da Copa Brasil de Sprint Triathon, no 
dia 12 de março em Garopaba (SC), a amazonense 
Jéssica Natália Santos, voltou a subir no pódio, desta 
vez, em terceiro lugar, na segunda etapa da competi-
ção. A prova foi realizada no último fim de semana, na 
praia de Atalaia, em Aracaju (SE).

A modalidade bicicleta foi a modalidade mais di-
fícil durante o trecho de aproximadamente 25,5 quilô-
metros do desafio nacional – 550 metros de natação, 
20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de 
corrida pedestre.

A desvantagem nas pedaladas foi compensada 
na trilha pedestre, onde a triatleta amazonense conse-

guiu recuperar mais de dois minutos de diferença em 
relação às adversárias, foi preciso de muito esforço. 
Jéssica levou 1h04min para concluir a prova, cinco mi-
nutos a menos, em relação à primeira etapa.

Parabéns a triatleta Jéssica Natália Santos por 
mais essa conquista.

Sala das Sessões, 28 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – A Presidência encaminhará o voto de 
congratulações e aplausos solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Pela ordem, apenas dois Senadores inscritos: 
Senadora Lídice da Mata e Senador Cássio. Depois, 
retornaremos à ordem dos Senadores inscritos.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de me pronunciar, pela ordem.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Sr. Presidente, é para, na verdade, me inscrever como 
Líder do PSB. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não, Senadora, V. Exª está inscrita.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 
– Antes, pela ordem, está inscrito o Senador Cássio 
e depois será V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Certo.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Presidente. Presidente!

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Cíce-
ro Lucena, apenas para comunicar a Casa que estarei 
encaminhando à Mesa Diretora requerimento que pro-
põe a inscrição do paraibano, extraordinário brasileiro, 
Ariano Suassuna, para Prêmio Nobel de Literatura.

Ariano Suassuna dispensa-nos biografia burocrá-
tica como se currículo vitae fosse. É ele – para além 
do pecado da palavra – o nosso orgulho. Traduzindo 
em sua obra a antropologia do brasileiro, de forma 
mais especial a do sertanejo do nordeste, Ariano exi-
be nossos modos de ser em toda sua obra: no teatro, 
na literatura e nos movimentos culturais mais diversos, 
com destaque para o Movimento Armorial. Ariano tam-
bém nos permite a catarse que é o encontro de nossa 
história com nossa realidade. 

A Paraíba que lhe deu luz e embalou os seus pri-
meiros dias em Taperoá sente-se premiada, Senador 
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Cícero Lucena, com essa circunstância de ser berço 
de quem nasceu para o mundo. O Prêmio Nobel viria 
a condecorar, pela primeira vez, um escritor brasileiro 
e alcançar o que modernamente temos de mais pres-
timoso nas letras, respeitados muitos outros escritores 
renomados.

Apresentamos, portanto, o requerimento para 
que o Senado Federal possa, junto com o Itamaraty, 
instruir esse processo e apresentar junto à academia 
sueca a proposta para exame, que nos dá a esperança 
quase certa de que Ariano Suassuna será laureado 
como Prêmio Nobel de Literatura em 2012. 

Por fim, pedimos ao Senado que, através do 
nosso Presidente, intelectual, escritor e imortal José 
Sarney, solicite a colaboração da Academia Brasileira 
de Letras, não apenas na instrução do pedido, bem 
assim para gestões junto à academia sueca. 

Faço chegar à Mesa o requerimento, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Agradeço ao Senador Cássio Cunha 
Lima, num momento em que também me somo e me 
solidarizo com a sua pretensão de indicar esse grande 
escritor que extrapolou, sem dúvida alguma, os limites 
da Paraíba para o Brasil e para o mundo. 

Para uma questão de ordem ainda, concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

Gostaria dizer ao Plenário que, por questão da 
ordem dos inscritos, vamos intercalar um pouco questão 
de ordem com os inscritos, porque, senão, os inscritos 
vão esperar todo o Plenário falar. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Depois, será V. Exª, Senador Armando Monteiro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Cícero 
Lucena, eu também me solidarizo com a indicação do 
Senador Cássio Cunha Lima, para que Ariano Suassu-
na possa ser considerado Prêmio Nobel da Literatura. 

Gostaria, Sr. Presidente, que fosse considerado 
como leitura o requerimento do Senador Antonio Carlos 
Valadares, pois ele precisou sair por uma necessidade 
urgente e pediu-me que justificasse o requerimento 
dele próprio e da Bancada do Partido Socialista Brasi-
leiro, solicitando que seja realizado um Requerimento 
de Homenagem e de Condolências pelo falecimento 
do escritor carioca Millôr Fernandes, que faleceu on-
tem, às 21 horas, em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 
sua residência.

Ivan Fernandes, filho do escritor, indicou que ele 
teve falência múltipla dos órgãos e parada cardíaca. 

Ivan e Paula eram seus filhos, e um neto Gabriel. 
Foi casado com Wanda Rubino Fernandes. 

Ele nasceu em 1924. Segundo ele, em 16 de 
agosto do ano anterior, em 1923. 

O velório está marcado para amanhã, das 10 
horas às 15 horas, no cemitério Memorial do Carmo, 
no Caju.

Em 2011 ele já fora internado duas vezes.
Nascido no bairro do Méier, Millôr sempre fez 

piada em relação ao seu registro de nascimento. Cos-
tumava brincar que percebeu somente aos 17 anos 
que seu nome havia sido escrito errado na certidão. 
Onde deveria estar Milton leu Millôr. O corte da letra “t” 
confundia-se com o acento circunflexo e o “n” com o “r”. 
Mas, seja como for, gostou do novo nome e o adotaria 
a partir de então. Milton nunca foi uma boa escolha, 
comentaria mais tarde. Também a data de nascimento 
correta era 16 de agosto do ano de 1923.

Desenhista, tradutor, jornalista, roteirista de ci-
nema e dramaturgo, foi um raro artista, de enorme 
sucesso de crítica e público em todas as áreas em 
que trabalhou; autodefinia-se como escritor sem estilo.

Como jornalista aos 15 anos, em 1938, come-
çou contínuo e repaginador de O Cruzeiro, em uma 
pequena revista, então.

Ele retornou à publicação em 1943, ao lado de 
Frederico Chateaubriand e se tornou um grande su-
cesso. Criou a famosa coluna Pif-Paf, que também 
teria seus desenhos.

Em 1948 foi aos Estados Unidos, onde conheceu 
Walt Disney. “Nessa época ainda acreditava que Dis-
ney sabia desenhar. Só mais tarde, lendo sua biografia, 
aprendi que aquela assinatura bacana, com que ele 
autentica os desenhos, é criação de equipe”.

Millôr assinou o seu primeiro roteiro cinemato-
gráfico Modelo 19 e foi logo agraciado com o Prêmio 
Governador de São Paulo, criado na década seguinte.

O início dos anos 50 seria importante na vida do 
autor pessoal quanto profissionalmente, pois na com-
panhia de Fernando Sabino, também escritor, fez uma 
viagem de carro pelo Brasil – 45 dias. 

Em 1962 seria a vez da Europa, por onde per-
maneceria por quatro meses. E um ano depois viria a 
estreia de sua primeira peça de teatro, Uma Mulher em 
Três Atos, no Teatro Brasileiro de Comédia.

Como roteirista, escreveu mais de uma dezena 
de textos, entre eles Terra Estrangeira, Memórias de 
um Sargento de Milícias, adaptação da obra de José 
Manuel de Macedo, produzida pela Rede Globo. Ro-
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teirizou espetáculos musicais como: “Liberdade, Li-
berdade”, escrito em parceria com Flávio Rangel – de 
enorme repercussão e sucesso; “Do Fundo do Azul do 
Mundo”, ao lado de Elizeth Cardoso e do Zimbo Trio.

No carnaval carioca de 1983, foi samba enredo 
da Escola de Samba Acadêmicos do Sossego de Ni-
terói, Millôr inclusive compareceu ao desfile. E tantos 
foram os jornais, revistas que colaborou, o Correio 
Braziliense, Jornal do Brasil, O Estado de S.Paulo, 
Diário Popular, Correio da Manhã, O Dia, Folha da 
Manhã, Diário da Noite. 

Criou na Internet Millôr Online, como roteirista, 
ainda escreveria sobre a sua própria vida: Meu desti-
no não passa pelo poder, pela religião, por qualquer 
dessas entidades idiotas, meu script é original, fui eu 
quem fez. Por isso não morro no fim. 

Pois bem, ele foi um grande filósofo brasileiro, 
disse Ziraldo a seu respeito. Jamais se deixou levar 
pelo culto à celebridade, diz filho de Millôr. 

A nossa homenagem, Senador Cícero Lucena, 
a este grande escritor, humorista, literato, dramaturgo. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador Suplicy. 

Nós recebemos o requerimento do Senador An-
tonio Carlos Valadares, que requer, de acordo com a 
tradição da Casa, homenagem pelo falecimento do es-
critor e jornalista Millôr Fernandes e a inserção em ata 
do voto de profundo pesar e apresentação de condo-
lências à família, Será atendido conforme o Regimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 231, DE 2012

Requerimento de voto de pesar.
Requeiro, de acordo com as tradições da Casa, 

homenagens pelo falecimento do escritor e jornalista 
Millôr Fernandes.

Inserção em ata de voto de profundo pesar.
Apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 28 de março de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – A Presidência encaminhará o voto solicitado. 

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 232, DE 2012

Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, c/c o art. 14, § 2º da Resolução nº 
1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da Casa, 
no dia 13 de abril de 2012, com o fim de participar, na 
qualidade de membro do Parlamento do Mercosul, de 
Sessão Especial para a posse dos novos parlamentares 
argentinos e de Sessão Preparatória para a votação 
de mudanças do Regimento Interno do Parlamento do 
Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do 
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 13 a 
16 de abril de 2012.

Sala das Sessões, 27 de março de 2012. – Se-
nador Roberto Requião.

 
REQUERIMENTO Nº 233, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento I 
nterno do Senado Federal, licença para me ausentar 
dos trabalhos da Casa entre os dias 12 e 14 de abril 
do corrente ano, tendo em vista minha participação na 
Sessão Especial para a posse dos novos parlamentares 
argentinos e de Sessão Preparatória para a votação 
de mudanças do Regimento Interno do Parlamento 
do Mercosul, no próximo dia 13 de abril, na cidade de 
Montevidéu, Uruguai, conforme disposto no processo 
nº 7.672/12-8.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo 
Diploma Legal, que estarei ausente do País nos dias 
citados acima.

Brasília, 28 de março de 2012. – Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos vão à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 234, DE 2012

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex.ª, com fundamento disposto no 

art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, uti-
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lizando os meios diplomáticos competentes, indique à 
apreciação da Academia Sueca, no Reino da Suécia, o 
nome do escritor brasileiro ARIANO SUASSUNA como 
concorrente ao Prêmio Nobel de Literatura de 2012.

Requeiro, ainda, que a instrução do pedido seja 
feita com a colaboração do Ministério das Relações 
Exteriores.

Justificação

O escritor Ariano Suassuna, membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, é um dos mais reconhecidos 
escritores brasileiros; de revelado apoio popular, cuja 
obra traduz os tipos e o espírito nacionais.

Tem-se na obra e na vida do escritor, nascido na 
Paraíba, uma expressão filosófica que consegue trans-
por as limitações temporais e de gerações conseguindo 
atingir todos os públicos, e transportar-se pelos mais 
diversos e modernos meios de comunicação.

Há traduções de diversas obras do genial escritor 
brasileiro em inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, 
holandês, italiano e polonês, tornando-as acessível 
mundialmente e conduzindo a uma análise mais uni-
versal da personalidade do povo brasileiro.

O prêmio, que tem significados pessoal e nacio-
nal, é honraria que o indicado merece. Destaque-se 
que outros escritores brasileiros contemporâneos tam-
bém mereceriam como exemplo: o amazonense Mil-
ton Hatoum, o maranhense Ferreira Gular, o mineiro 
Rubens Fonseca, o carioca Paulo Coelho e o gaúcho 
Luis Fernando Verissimo.

A instrução do pedido à Academia Sueca deve 
seguir, formal e substancialmente, as orientações do 
Itamaraty, que dispõe de revelado quadro especializa-
do, sem prejuízo do apoio material do Senado Federal.

Salas das Sessões, – Senador Cassio Cunha 
Lima.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Enquanto retornarmos à ordem dos inscritos, cha-
mando o Senador Benedito de Lira, passo a palavra, 
pela ordem, ao Senador Armando Monteiro. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria me solidarizar com a indicação do nobre Se-
nador Cássio Cunha Lima, muito feliz, do grande es-
critor brasileiro Ariano Suassuna para o Prêmio Nobel 
de Literatura. 

Quero dizer que esse é o paraibano mais per-
nambucano que nós temos. Portanto, eu costumo di-
zer que essa fronteira da Paraíba e de Pernambuco 
é virtual, rigorosamente, e que nós temos um espaço 
comum de convivência muito próximo. E fico feliz por 
essa lembrança do Senador Cássio, que me parece 
extremamente oportuna. 

Quero também registrar o meu pesar pela per-
da de dois grandes brasileiros, perdem o humorismo, 
a dramaturgia, a literatura brasileira, que foram Chico 
Anysio e Millôr Fernandes. Dois mestres únicos na 
criação intelectual. 

De Chico, a capacidade extraordinária de fazer o 
brasileiro rir de suas próprias mazelas, de nos ensinar 
também a meditar sobre a precariedade da condição 
humana e a capacidade invulgar de criar personagens, 
todos eles que, de alguma maneira, povoam a reali-
dade nordestina, o que Chico fez de maneira genial. 

Quero também registrar o brilho e a contribuição 
desse grande brasileiro que foi Millôr Fernandes, so-
bretudo pelo seu humor refinado, erudito, revelando 
ainda sua extraordinária capacidade como escritor e 
tradutor. Quero destacar, finalmente, uma grande marca 
desse intelectual que foi a sua independência, em re-
lação a governantes, a grupos políticos e a interesses 
localizados. No texto de Millôr registra-se a oposição 
a várias formas, sem concessões. Era, portanto, um 
autor universal.

Era esse o registro, Sr. Presidente. Agradeço 
pela tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador Armando.

Com a palavra o Senador Benedito de Lira, pela 
ordem dos inscritos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não, Senador.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, bem 
rapidinho, enquanto o Senador Benedito sobe à tribuna. 

Amanhã, 29 de março, Curitiba fará 319 anos. 
Gostaria de registrar nos Anais desta Casa os 

meus parabéns àquela capital, uma das mais impor-
tantes deste País, uma capital evoluída no tempo e no 
espaço, admirada e citada, não só pelo povo brasileiro, 
mas também por todo o mundo, inclusive foi referência, 
por muitas cidades, como mobilidade urbana, principal-
mente nos anos 70 e 80. Curitiba faz 319 anos ama-
nhã com uma população aproximada de 1.750 milhão 
habitantes e curiosamente com uma frota, incluindo aí 
veículos, ônibus, caminhões e motocicletas, Senador 
Benedito de Lira, de aproximadamente 1.250 milhão 
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de veículos, uma capital extremamente urbana, que é 
a capital do meu Estado, Estado do Paraná.

Gostaria de deixar registrados os meus parabéns 
a Curitiba pelo aniversário na data de amanhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – V. Exª será atendido conforme o Regimento.
Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, gostaria da minha inscrição, pela liderança 
do PMDB, quando for possível.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago na tarde-noite 
de hoje um assunto que é recorrente ultimamente no 
País e tramita hoje nesta Casa do Congresso Nacional. 
É um assunto que, ao longo de mais de 70 anos, era 
pacífico, tranquilo e agora virou motivo de mobilização, 
de entendimento, de corre para lá e para cá, para ten-
tar viabilizar e mudar. Tenho muito medo dessas mu-
danças, Sr. Presidente. Vamos mudar para melhor e, 
depois, é para acabar. Eu me refiro, Sr. Presidente, ao 
horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. 

Há uma campanha, pela Associação Brasileira 
das Emissoras de Rádio e Televisão, para mudar o ho-
rário: tirá-lo das 19 horas às 20 horas para colocá-lo 
no horário que mais convier às emissoras, com a ale-
gação de que nesse horário não existe absolutamente 
audiência, o que não é verdade. Pelos levantamentos 
que têm sido feitos, pelas pesquisas encomendadas, 
não é essa a razão maior. 

Qual é o motivo maior? É tirar A Voz do Brasil 
para botar jogo de futebol. Jogo de futebol tem o tempo 
inteiro, os horários já estão previamente estabelecidos 
de 20 horas, 21 horas por diante. 

Então, Sr. Presidente, há mais de uma década 
assistimos a um debate sobre o tema: mudança do 
horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. 

No Governo Federal, no Congresso Nacional, na 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi-
são e entre inúmeros profissionais ligados aos meios 
de difusão, o assunto tem sido discutido com frequ-
ência, provocado a realização de incontáveis reuniões 
e motivado a publicação de inúmeros textos, artigos, 
projetos legislativos e outras formas de manifestação.

Em 1º de dezembro de 2010, em pronunciamen-
to sobre o assunto, esta Casa aprovou o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados, PLC nº 109, de 2006 
(origem no Legislativo, Câmara dos Deputados, PL nº 
595/2003), de autoria de Deputada Federal Perpétua 
Almeida, cuja ementa é a seguinte: “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão trans-
mitirem o programa oficial dos Poderes da República, 

alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações – CBTC)”.

O Projeto de Lei, Sr. Presidente, da referida De-
putada, com pareceres favoráveis das Comissões de 
Ciência e Tecnologia, de Comunicação e Informática 
e de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados, está em vias de ser encaminhado ao 
Plenário daquela Casa, para votação final. De acordo 
com sondagens recentes, devido às fortes pressões 
que estão sendo feitas em favor de sua aprovação, 
ele conta com boa chance de se transformar em lei.

No entanto, a matéria em questão, que expõe a 
intenção de alterar o art. 38 do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, para que possa constar do seu 
texto a flexibilização do horário de transmissão do 
programa, entre 19 e 22 horas, pelas emissoras co-
merciais e comunitárias privadas e pelos veículos de 
comunicação educativos, vinculados aos Poderes Le-
gislativos, federal, estadual e municipal, tem causado 
grande polêmica.

De acordo com a proposição, o horário total do 
noticiário permanecerá o mesmo. Assim, os 60 minutos 
de programação continuarão distribuídos da seguinte 
maneira: 25 minutos para o Poder Executivo; 5 minu-
tos para o Poder Judiciário; 10 minutos para o Senado 
Federal e 20 minutos para a Câmara dos Deputados.

No que se refere às divergências de opinião exis-
tentes, convém destacar que, ao longo da tramitação do 
projeto, surgiram três posições distintas. A primeira, de 
caráter mais extremo, defende, pura e simplesmente, 
o fim da transmissão obrigatória. A segunda, apoia as 
regras atuais, ou seja, a obrigatoriedade da emissão, 
com horário único e fixo. Finalmente, a última posição, 
que preconiza a flexibilização, é a proposta que deverá 
ser votada em breve. É importante assinalar que a ma-
téria conta com a simpatia do Governo e com o apoio 
declarado da Associação Brasileira de Empresas de 
Rádio e Televisão, que, aliás, tem feito forte lobby sobre 
os Deputados Federais pela sua aprovação. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de aproveitar esta oportunidade para me manifestar 
contrariamente à flexibilização, que, a meu ver, des-
caracteriza o programa de rádio mais antigo do Bra-
sil, prejudica o interesse público e favorece a iniciativa 
comercial privada, que quer tomar conta do horário. A 
posição que deveríamos adotar é pela obrigatorieda-
de da transmissão do programa e pela manutenção 
do seu formato atual. É com esse perfil que A Voz do 
Brasil presta, há quase 80 anos, um relevante serviço 
ao povo brasileiro.

A Voz do Brasil, criada em 1935, durante o Go-
verno Getúlio Vargas – queiramos ou não –, faz parte 
da história da radiodifusão brasileira e não deve ser 
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desvirtuada. É o noticiário mais antigo do rádio brasi-
leiro e de todo o Hemisfério Sul. Apesar de ser detentor 
desse patrimônio histórico, de levar a informação aos 
recantos mais longínquos do território nacional e de 
informar com isenção, a milhões de brasileiros, o que 
se passa no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, 
seu formato atual está sendo questionado por pode-
rosos interesses econômicos e políticos. 

Para as empresas privadas de comunicação e 
seus aliados, o programa ocupa, inutilmente, um horário 
nobre, que poderia muito bem render milhões de reais 
de lucro. Além disso, acham que ele está completamen-
te ultrapassado pelos novos tempos e pela presença 
das mídias altamente desenvolvidas, que têm o poder 
de levar a notícia para qualquer lugar em tempo real.

Ora, Sr. Presidente, isso é uma assertiva que, 
na verdade, não corresponde àquilo que nós conhe-
cemos nos mais longínquos Municípios e lugares do 
Brasil. Nem todo mundo tem acesso à informática, Sr. 
Presidente; nem todo mundo tem um tablet na mão, 
Sr. Presidente; nem todo mundo sabe o que é isso, Sr. 
Presidente. As pessoas ficam querendo questionar esse 
assunto porque, na verdade, o interesse é totalmente 
diferente. Não é o interesse de bem informar a socie-
dade, mas é o interesse eminentemente econômico, 
financeiro, para ganhar mais, e é muito prático isso.

O que eu acho mais interessante, e me assusta 
inclusive, é que conta com o apoio das duas Casas do 
Congresso Nacional. As coisas, Sr. Presidente, estão 
mudando consideravelmente. Eu sei perfeitamente que 
a tecnologia avança com toda a força, só que lá no ser-
tão do Nordeste brasileiro, lá nos rincões da Paraíba, 
as pessoas têm pouca leitura e não sabem mexer com 
tecnologia desses equipamentos que nós estamos ven-
do diariamente. É exatamente por essa proposição que 
dizem que a coisa mudou, mas o homem do campo, 
o homem que mora na zona rural realmente ouve, as 
pessoas pensam que não, mas ele ouve o seu rádio. 
Praticamente todos eles o têm na cabeceira da cama 
– lá está o radiozinho dele para ouvir a notícia, para 
que ele possa acompanhar o que acontece. 

E as emissoras comerciais, nos seus horários 
comerciais, não transmitem nenhuma matéria de in-
teresse da sociedade brasileira, a não ser aquilo que, 
na verdade, possa dar maior rentabilidade aos seus 
programas.

Para as empresas privadas de comunicação e 
seus aliados, Sr. Presidente, o programa cumpre inu-
tilmente um horário, repito. Mas, na verdade, isso é 
totalmente divergente daquilo que a gente presencia 
no resto do Brasil.

Segundo esses agentes, os atuais veículos de 
informação são sofisticados e fazem parte do Brasil 

moderno, informatizado, totalmente urbanizado, indus-
trial e poderoso economicamente. Em contrapartida, 
eles dizem que, nesses 77 anos de existência, A Voz 
do Brasil pouco mudou. Mas ela não pode mudar, Sr. 
Presidente. Ela não pode mudar por uma razão muito 
simples: é a transmissão permanente das ações que 
são praticadas nos poderes constituídos; são os as-
suntos que dizem respeito ao que é feito nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Essa matéria é feita diariamente; ela não é re-
petida. A Voz do Brasil de hoje não é A Voz do Brasil 
de amanhã. A Voz do Brasil de ontem não foi A Voz do 
Brasil de hoje. Todos os dias há notícias novas e im-
portantes, como decisões adotadas, assuntos ligados 
ao Judiciário, processos julgados, decisões tomadas. 
E essas decisões são levadas no dia, na hora, pelo rá-
dio; não é por meio da informática; não é por meio dos 
tablets, Sr. Presidente. Não é pelos meios de moder-
nidade, não, mas pelo rádio, que é o meio de comuni-
cação – e ninguém se engane – mais ouvido no País.

Por isso, Sr. Presidente, como disse no início 
deste pronunciamento, não é de hoje que A Voz do 
Brasil enfrenta resistências. Nos últimos anos, ela teve 
de lutar contra inúmeras ações judiciais que contesta-
vam a difusão do programa em seu horário tradicional. 
Algumas rádios que entraram com esses processos 
reivindicavam, por exemplo, transmitir jogos de futebol 
no horário oficial do programa. Mas, graças à lucidez 
dos juízes, todas elas foram rejeitadas.

Por fim, é importante relembrar que os empresá-
rios de comunicação, quando compraram ou receberam 
suas concessões de rádio, conheciam perfeitamente 
as regras do jogo e não se opuseram ao horário.

Eminentes Senadores e Senadoras, em dezem-
bro de 2010, o Instituto de Pesquisa e Opinião Meta 
divulgou os resultados de uma enquete sobre: “Hábitos 
de Informação e Formação de Opinião da População 
Brasileira II”, que estão disponíveis no site da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República.

O levantamento, cuja amostra representou 12 mil 
domicílios particulares, escolhidos em todas as regiões 
do País, realizou 12 mil entrevistas, com pessoas de 
ambos os sexos, maiores de 16 anos.

De acordo com aquele instituto, na interpretação 
dos dados referentes ao programa A Voz do Brasil, as 
conclusões foram as seguintes. Entre os ouvintes de 
rádio, o que corresponde a 75,9% dos entrevistados, 
56,3% consideraram importante ou muito importante a 
veiculação de A Voz do Brasil e 22,7%, ou seja, mais 
de 31 milhões de pessoas, declararam que costuma-
vam acompanhar o programa.

Por sua vez, no quesito referente à obrigatorie-
dade de sua transmissão, as Regiões Nordeste, Sul 



08626 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

e Sudeste apresentaram índices inferiores a 50% de 
aceitação. Mesmo assim, no Nordeste, 49,8% concor-
daram com a obrigatoriedade. Todavia, no Sul, 36,1% 
se mostraram favoráveis; e, no Sudeste, apenas 31,4% 
aprovaram. Em contrapartida, no Centro-Oeste e no 
Norte, 50,8% e 60,1%, respectivamente, disseram sim 
à obrigatoriedade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como po-
demos observar, os dados da pesquisa revelam, cla-
ramente, que, ao contrário do que é divulgado pelas 
empresas privadas de comunicação, a obrigatoriedade 
da divulgação diária de A Voz do Brasil, entre 19 ho-
ras e 20 horas, é de grande importância para milhões 
de brasileiros, sobretudo para aqueles que vivem na 
cidade, no interior e no campo.

Finalmente, não podemos nos esquecer que, ao 
contrário do que dizem os críticos, A Voz do Brasil é um 
verdadeiro instrumento da democratização da notícia. 
Podemos dizer, igualmente, que o programa transmite 
aquilo que as emissoras comerciais não dizem.

Por isso, acredito que a flexibilização pode ser 
vista como o primeiro passo para acabar de vez com 
esse programa de relevante envergadura para a co-
municação dos assuntos republicanos, Sr. Presidente. 
Daí a minha contrariedade. Gostaria que esta Casa e 
a Câmara dos Deputados, ao apreciarem esta maté-
ria, a rejeitassem. 

Esse é o primeiro passo, Sr. Presidente, na minha 
observação, para acabar de vez com A Voz do Brasil, 
um programa que foi construído ao longo de quase 80 
anos, mas que agora tenhamos que tirá-lo do ar para 
atender a determinados interesses, que não são inte-
resses republicanos, mas interesses de ordem pes-
soal. São interesses econômicos; não são interesses 
para a sociedade brasileira, para aqueles que vivem 
bem distantes da capital da República e dos centros 
urbanos, sejam eles de maior ou de menor densidade 
demográfica.

Por isso, espero que as Casas do Congresso 
Nacional possam manter A Voz do Brasil exatamente 
para preservar a dignidade da República Federativa 
do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Obrigado, Senador Benedito de Lira.
Passo a palavra ao Senador Mário Couto, pela 

liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Antes, a Presidência lembra às Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores que está convocada Sessão 
Solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se 
amanhã, quinta-feira, às 10h30min no Plenário do Se-

nado Federal, destinada à promulgação das seguintes 
Emendas Constitucionais: 

– nº 69, de 2012, que “Altera os art. 21, 22 e 48 da 
Constituição Federal, para transferir da União 
para o Distrito Federal as atribuições de orga-
nizar e manter a Defensoria Pública no Distrito 
Federal”; e 

– a de nº 70, de 2012, que “Acrescenta o art. 98 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal”.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, olho a Bandeira 
Nacional e leio “Ordem e Progresso”. 

Senador Paulo Paim, V. Exª, por muitas vezes,. 
assistiu a discursos deste Senador, discursos quase 
diários, falando sobre a situação do meu Estado. 

Hoje, venho a esta tribuna, Senador, dizer que o 
meu Estado tem ordem e tem progresso. Falei muitas 
vezes que o povo paraense caía nas ruas quase que 
diariamente, atingido por bala ou por faca. 

Não quero dizer com isso que a violência aca-
bou. Mas quero dizer que a ordem, no meu Estado, 
começa a ser recuperada; que o progresso, no meu 
Estado, começa a ser recuperado. 

Salve, ó terra de ricas florestas,
Fecundadas ao sol do equador!
Teu destino é viver entre festas,
Do progresso, da paz e do amor!

Meu nobre Senador Cícero Lucena, essa é par-
te do hino do meu querido Estado do Pará, da minha 
querida Virgem de Nazaré. Fico feliz, fico alegre. A eu-
foria começa a me contagiar quando vejo números que 
mostram a recuperação da nossa ordem e do nosso 
progresso. O Pará, após um ano de governo de Simão 
Jatene, é outro Pará, meu Senador Paulo Paim. 

Nós batemos um novo recorde, após um ano, na 
geração de emprego. No ano passado, foi o Estado do 
Pará o primeiro lugar do norte do Brasil na oferta de 
empregos com carteira assinada. Só em fevereiro foram 
2.137 postos com carteira assinada. E mais, Senador 
Paulo Paim, na Grande Belém, 19.500 empregos com 
carteira assinada. 

É este Pará novamente da ordem e do progres-
so. É este Pará que sonhávamos. É deste Pará que 
queríamos falar sempre desta tribuna. É este Pará que 
hoje começa a respirar novamente ares de progresso.
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Batemos o recorde de emprego, em 2011. Em 
2012, já batemos nos primeiros meses; e, até o final do 
ano, teremos novo recorde na geração de empregos.

Na área de segurança pública, meu querido para-
ense, sabemos que ainda temos muito que caminhar, 
sabemos que ainda temos muito que trabalhar, sabemos 
que recebemos um Pará nas mãos dos bandidos, que 
tomaram conta do nosso Estado. Calcule meu querido 
paraense, para um carteiro entregar uma carta em um 
bairro de Belém era preciso pagar pedágio! Calcule meu 
querido paraense, que, para um servidor das Centrais 
Elétricas do Pará tirar a anotação da conta de luz nos 
bairros do Pará, era preciso pagar pedágio!

A evolução dos crimes, a evolução de homicí-
dios era assustadora. Quantas vezes eu vim aqui a 
esta tribuna com os jornais! Quantas vezes falei da 
evolução e do crescimento de assassinatos tanto no 
interior do Pará como na capital! Hoje, eu venho, com 
muita honra e com muito prazer, dizer que ainda falta 
muito, mas já começa a dar sinais de combate à vio-
lência no meu Estado.

O latrocínio caiu 53%, em 2011; o homicídio do-
loso caiu 30%, em 2011; o roubo caiu 12%, em 2011.

No Estado como um todo, o latrocínio caiu em 
38%, paraense; o homicídio doloso, em 16%, paraen-
se; e o roubo, em 11%.

Volto a repetir, meu querido Pará: estamos lon-
ge de conseguir ainda aquilo que desejamos, que é 
acabar mais e mais com a violência no nosso Estado. 
Mas, para quem recebeu um Estado endividado, para 
quem recebeu um Estado devendo mais de R$700 
milhões, para quem recebeu um Estado cheio de cor-
rupção, para quem recebeu um Estado com uma vio-
lência brutal, ler esses números na tribuna do Senado 
significa um sinal muito forte do combate da violência 
no meu Estado.

Salve, ó terra de ricas florestas,
Fecundadas ao sol do equador!
Teu destino é viver entre festas,
Do progresso, da paz e do amor

É isso que estamos conseguindo, Pará. É isto que 
está voltando a ser conquistado, Pará, no nosso Esta-
do: é a geração de emprego, é o combate à violência. 
São as obras que começam a fluir, que começam a 
acontecer. São as estradas melhorando.

O Pará, em 2012, vai virar um canteiro de obras, 
porque já recuperou a sua economia, meu caro para-
ense. O Pará hoje tem recursos para fazer escolas, 
para construir hospitais, para recuperar estradas, para 
combater a violência.

O Governo do Pará é sério. Se não fosse serio, 
não recuperava as finanças do Pará. Se não fosse sé-

rio, não pagava a dívida que foi deixada. Se não fosse 
sério, não teria dinheiro em caixa hoje para fazer as 
obras para o bem-estar social da comunidade paraense.

Ordem e progresso, Senador Paim, é o que es-
tamos conquistando novamente. Pena, Senador, que 
não contamos com parceiras, como com a Vale do Rio 
Doce. Essa empresa, Pará, vive há muito tempo em 
solo paraense. Quero mostrar uma foto aqui.

Eu gostaria que a TV Senado mostrasse bem pró-
ximo ao paraense o que a Vale faz com o solo paraense. 
Quantos bilhões e bilhões em minério a Vale já retirou 
do nosso solo e não colabora com o nosso Estado.

A Vale precisa ser fiscalizada. Este Senador vai 
pedir uma comissão de Senadores para fiscalizar a 
Vale in locu. Este Senador vai pedir o estudo de uma 
CPI que verifique as finanças da Vale. É uma quantia 
muito alta o que a Vale arrecada, o que essa empresa 
arrecada dos paraenses. A extração de ferro, ferro de 
qualidade, representa 70% do minério que a Vale ex-
plora no Brasil inteiro. O minério de melhor qualidade 
que a empresa tem é o ferro paraense. E essa em-
presa vira as costas ao Pará. Essa empresa não quer 
pagar o imposto sobre o que tira, sobre o que explora 
no solo paraense. Essa empresa, Pará, está entran-
do com um agravo no supremo Tribunal Federal para 
não pagar o imposto devido aos paraenses e devido 
ao nosso Estado.

Olhe, Pará! Sabe quanto a Vale arrecadou no ano 
passado do solo paraense? O que representa mais de 
50%: U$23 bilhões de dólares, mais de R$40 bilhões, 
e essa empresa nada fez pelo Pará até hoje. Precisa-
mos nos reunir, paraenses, precisamos da união de 
todos os paraenses para fazer a Vale respeitar o nosso 
Estado, para fazer a Vale respeitar o nosso povo. Pre-
cisamos não deixar mais que os trens da Vale passem 
dentro do nosso território, levando nosso minério para 
outros Estados.

Olhe, Pará, olhe como fica o solo paraense! Olhe 
o que a Vale faz no solo paraense! Olhe o que a Vale 
destrói no nosso Estado! Olhe como fica! Isso jamais 
será recuperado. Isso parece a primeira foto da Lua 
que vi na minha vida, aos dezoito anos de idade. E a 
Vale entra com mandado de segurança, entra com 
agravo no Supremo Tribunal Federal para não pagar 
os impostos do minério que explora no Estado do Pará. 

Essa empresa, paraenses, deve muito a nós! Essa 
empresa, paraenses, já devia ter o respeito devido a 
cada um de nós! Essa empresa, paraenses, explora, 
explora e vira as costas para o nosso Estado!

O Pará hoje tem ordem e progresso. O Pará hoje 
pode cobrar daqueles que lhe estão devendo. O Pará 
hoje pode cobrar da Vale. O Pará de hoje é um Pará 
respeitado. O Pará de hoje é um Pará que tem repre-
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sentantes aqui nesta Casa que podem pedir uma in-
vestigação nas finanças da Vale. É isso que vou fazer 
e espero o apoio dos Senadores paraenses para que, 
juntos, possamos cobrar o direito de cada um de nós 
que nascemos naquela terra querida de Nossa Se-
nhora de Nazaré.

Salvem o Pará! Salvem, paraenses! Salvem o 
Pará, que saiu de um vulcão, que saiu da beira de um 
abismo, que começa a retomar o seu progresso, que 
começa a fazer com que o Pará, a partir deste ano, 
vire um canteiro de obras. Recuperamos as nossas fi-
nanças. Devemos ao Governador Simão Jatene a ca-
pacidade de recuperar o nosso governo, de recuperar 
as nossas finanças. 

Paraenses, estamos certos de que teremos mais 
hospitais. Paraenses, estamos certos de que teremos 
melhores estradas. Paraenses, estamos combatendo 
fortemente. Agora mesmo, contratamos mais três mil 
homens para colocar nas ruas. O que se vê em cada 
esquina, o que se vê em cada rua de Belém são ho-
mens fortemente armados, com viaturas, fiscalizando 
as ruas das nossas cidades. Paraenses, com certeza, 
retomamos o nosso progresso.

Salve, ó terra de ricas florestas,
Fecundadas ao sol do equador!
Teu destino é viver entre festas,
Do progresso, da paz e do amor. 

Pará, recuperamos as tuas finanças. Pará, recu-
peramos o teu destino. Pará, saíste daquele vulcão. 
Pará, saíste de perto do abismo.

Meus queridos paraenses, faço, pela primeira vez, 
o discurso mais longo em torno do meu otimismo em 
função do crescimento do nosso Estado, em função 
do otimismo e do bem-estar da sociedade paraense, 
tão sacrificada, tão maltratada pelo governo petista, 
pela Governadora Ana Júlia Carepa.

Salve, ó Pátria amada. Salve, ó Pará.
Muito obrigado, Senador Paim.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Mário Couto, que falou pela 
Liderança do PSDB.

Agora é o Senador Romero Jucá, que fala como 
orador inscrito e também como relator da peça orça-
mentária.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, só 
para registrar, obviamente, que o nosso voto em rela-
ção ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos 
foi contrário. Pelo que percebi, houve uma pressa la-
tente em todos os procedimentos, que se consumou 
também em pressa na votação aqui. 

Que seja, claramente, registrado na Ata, que ago-
ra reafirmo como ponto final, o nosso voto contrário 
em relação a essa matéria, pela rapidez da tramitação 
do Projeto de Lei do Funpresp.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Randolfe Rodrigues, o seu voto cons-
tará em Ata. A sua posição foi muito clara tanto nas 
comissões como aqui no plenário.

Meus cumprimentos a V. Exª.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer três 
registros rápidos que eu gostaria de repassar para a 
sociedade brasileira, para as pessoas que nos acom-
panham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas 
redes sociais.

A primeira delas é uma notícia auspiciosa. Refiro-
-me ao exame do Presidente Lula. Alguns Senadores 
já se manifestaram hoje aqui, mas eu quero também 
registrar a minha alegria com o resultado do exame 
na laringe do Presidente, que identificou que o tumor 
foi extirpado, que o tumor foi curado e que, efetiva-
mente, o Presidente Lula vai poder, dentro de pouco 
tempo, estar conosco atuando como ele gosta de 
fazer: atuando em favor do Brasil, atuando em favor 
do povo brasileiro.

Então, eu quero aqui registrar a nossa satisfação 
e mandar um abraço ao Presidente Lula, manifestando 
o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso reco-
nhecimento por tudo o que ele fez não só nos oito anos 
em que foi Presidente, mas também na sua história e 
na história da política do nosso País.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Concedo um aparte ao Senador Randolfe.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Quero, 
eminente Senador Romero Jucá, congratular-me com 
V. Exª e saudá-lo por essa bela notícia. É tranquilizado-
ra para o País a notícia sobre a saúde do Presidente 
Lula. Em que pesem eventuais diferenças políticas, 
reina nesta Casa, no Congresso Nacional e em todos 
os brasileiros o sentimento de que não há como não 
reconhecer a magnitude da figura de Lula para o Brasil 
e o que Lula representa: um trabalhador, um operário, 
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que chegou ao mais alto posto nos destinos da Nação. 
Ao receber essa notícia, já registrada anteriormente, 
mas que V. Exª comunica oficialmente agora, da tribu-
na do Senado, para todos nós, eu não poderia deixar 
de saudá-lo, de congratular-me com V. Exª por essa 
notícia e de festejá-la. Que Lula tenha muitos e muitos 
anos de saúde para participar do debate político, para 
estar no debate político junto conosco. Sei que V. Exª 
vai se pronunciar a respeito de outro tema e vou deixar 
que V. Exª sobre esse tema se manifeste, mas quero, 
antecipadamente inclusive, concordar com V. Exª so-
bre a preocupação que devemos ter com a pauta des-
ta Casa, para que, o quanto antes, possamos votar o 
projeto de nova partilha do Fundo de Participação dos 
Estados. Eu estou muito preocupado, Senador Romero 
Jucá, com os prazos que temos. Dezembro é o prazo 
final concedido pelo Supremo Tribunal Federal para que 
esta Casa, para que o Congresso Nacional resolva a 
nova partilha do FPE. Tenho a honra de compartilhar 
com V. Exª a assinatura de um mesmo projeto, uma 
nova proposta de partilha. E eu estou realmente rece-
oso de que nós não tenhamos tempo para, ainda este 
ano, cumprir o prazo, que pesa sobre nós como uma 
espada de Dâmocles, imposto pelo Supremo Tribunal 
Federal. Então, eu quero fazer minhas as cobranças 
feitas por V. Exª à Mesa da Casa. Nós vamos pautar 
isso juntos, na reunião de líderes, posteriormente, para 
que, o quanto antes, possamos debater esse tema, 
apreciá-lo aqui na Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço, Senador Randolfe, o aparte de V. Exª. 

Realmente, todo o povo brasileiro hoje está feliz 
com o resultado do exame do Presidente Lula. O Bra-
sil orou por Lula, todos nós. E esse é um sentimento 
suprapartidário, um sentimento que não diz respeito 
a quem vota em A, B ou C. Na verdade, o Presidente 
Lula ficou muito acima dessa disputa, e a sua doença, 
o seu sofrimento sensibilizou toda a população bra-
sileira. O resultado do exame mostra que o tumor foi 
retirado, que, na verdade, cem por cento foi curado, e 
ele, graças a Deus, vai poder se integrar à vida políti-
ca brasileira dentro de pouco tempo. Esse é o desejo 
de todos nós.

O segundo assunto que gostaria de tratar é exa-
tamente o mencionado pelo Senador Randolfe. É mais 
uma cobrança, mais um alerta que eu quero fazer ao 
Senado Federal, a este Plenário, à Casa da Federação. 
Nós temos até o final do ano para aprovar a nova regra 
do Fundo de Participação dos Estados, e até agora o 
Senado não discutiu essa matéria. Existem vários pro-
jetos, um deles da minha autoria e do Senador Ran-
dolfe, que introduz novos índices, novas características 
para serem levadas em conta no que diz respeito ao 

cálculo de partilha do FPE, como a questão do IDH, a 
questão do índice de saneamento, a questão das áre-
as preservadas de cada Estado, a questão do Produto 
Interno Bruto. São vários indicadores que nós estamos 
modernizando no sentido de termos uma legislação que 
possa realmente fazer justiça. Nós precisamos aprovar 
a nova regra do Fundo de Participação dos Estados 
até o meio do ano, porque essa matéria precisa ir à 
Câmara dos Deputados.

E é importante que esse projeto seja originado 
aqui no Senado, porque o Senado é a Casa da Federa-
ção, é o Senado que deve, efetivamente, discutir e pro-
por a partilha dos recursos entre os Estados federados.

Então, fica aqui o nosso aviso, fica aqui a nossa 
cobrança. É importante que o Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, o Senador Benedito, que 
está presente também no Senado, paute essa matéria, 
exatamente para que tenhamos condição de, analisan-
do todos os projetos, fazer um relatório que acate a 
contribuição de cada um para criar esse mecanismo 
que é fundamental para os Estados brasileiros e mais 
ainda para os Estados mais pobres.

Nós temos que ter um índice de Fundo de Parti-
cipação dos Estados que faça justiça social, que pro-
mova equilíbrio regional, que permita que os Estados 
mais pobres sejam aquinhoados para ter condição de 
atender a suas populações.

Nós temos um desafio, que é o desenvolvimento 
regional no Brasil. E esse desenvolvimento regional 
precisa ser enfrentado com vários mecanismos, mas 
um deles, sem dúvida alguma, é a nova fórmula do 
Fundo de Participação dos Estados.

Então, fica aqui o nosso alerta, fica aqui a nossa 
cobrança. Eu estarei na tribuna e na Comissão de De-
senvolvimento Regional, a partir da semana que vem, 
cobrando essa matéria, cobrando a relatoria para que 
apresente os relatórios, e essa matéria possa avançar. 
É importante que cada partido discuta e contribua com 
uma matéria decisiva para o nosso País.

Não podemos chegar ao final do ano e dizer ao 
Supremo Tribunal Federal que não tivemos a condição 
política de aprovar uma matéria como essa. Seria a 
falência da discussão política desta Casa. Nós não 
podemos abrir mão dessa prerrogativa, que é nos-
sa, Senador Randolfe, que nós temos que exercer na 
plenitude.

Os Senadores e Deputados reclamam muitas 
vezes que o Judiciário legisla no lugar do Legislativo, 
mas não podemos deixar esse espaço. Nós temos que 
cumprir a nossa finalidade, nós temos que cumprir o 
nosso objetivo, que é dotar os Estados da Federação 
de um novo FPE que possa efetivamente fazer justiça.

Concedo o aparte ao Senador Randolfe.
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O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Só 
para contribuir, seria um contrassenso, Senador Rome-
ro Jucá, a Casa da Federação não debater o principal 
tema do pacto federativo. Será um contrassenso da 
própria Casa da Federação se nós, por incompetência 
nossa, incompetência no sentido de não conseguirmos 
pautar esse debate, não realizarmos, não pautarmos 
esse debate e não votarmos, o quanto antes, o tema 
do FPE aqui nesta Casa, ainda neste semestre.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente, Senador Randolfe. É fundamental que o 
Senado cumpra a sua obrigação.

Sei que o Presidente Sarney designou uma comis-
são de notáveis para discutir o pacto federativo. Essa 
discussão é importante, como também a discussão que 
possa vir, mas não podemos ficar parados aguardando 
essa comissão ou que se encerre o prazo designado 
pelo Supremo.

Então, fica aqui o nosso alerta, a nossa cobrança.
Concedo o aparte ao Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Meu 

caro Senador Romero, V. Exª toca em uma questão 
que eu diria que é crucial. Ontem, na reunião de líde-
res, esse foi um ponto, inclusive, levantado por todos 
os líderes. V. Exª, não só pela apresentação da pro-
posta, mas, ao mesmo tempo, com este debate que 
traz agora à tribuna, lembra que não há como alterar 
o curso de uma pauta de apreciação de matéria em 
que não conste essa questão do FPE. Falamos tanto 
no pacto federativo, e esse é o tema central do pacto 
federativo. Vou dar um exemplo, inclusive, da nossa 
Bahia: um quarto da nossa receita vem do FPE. Isso 
no Estado da Bahia. Imaginem em outros Estados da 
Federação. Portanto, temos que não só buscar o en-
tendimento, como preparar também o passo seguinte 
para o FPM.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Que é 
outra matéria importante que também precisamos disci-
plinar. Portanto, isso completa esse conjunto de ações 
que, espero, assim como V. Exª... A Resolução nº 72, 
que trata do ICMS e importação; o comércio eletrônico, 
de que falávamos há instantes, que tem criado amplas 
dificuldades nas receitas de Estados; e o FPE e o FPM. 
Portanto, não há, de maneira alguma, nenhuma outra 
atitude senão a de o Senado enfrentar essa questão, 
lembrando ainda que, uma vez aprovada por nós, essa 
matéria terá de ser enviada para a outra Casa; conse-
quentemente, é importante que façamos isso antes do 
afogadilho do final do ano, para que não inviabilizemos 
a questão do FPE. Então, acho que V. Exª toca em um 
ponto crucial. Eu só quero, para encerrar, lembrar que 

V. Exª tocou numa outra coisa muito importante e que 
é alegria de todos nós brasileiros – diria até de todas 
as opiniões políticas, de todas as matizes, de todas as 
correntes: é a alegria, com a notícia de hoje, da vitória 
nesta batalha de vida que nosso Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva alcançou, tendo, por enquanto, vencido 
uma das coisas mais difíceis em nossa sociedade. 
Então, todos nós tínhamos muita fé em Deus de que 
Lula ultrapassaria essa barreira, essa dificuldade. Nós 
ficamos muito felizes neste momento em que nosso 
Presidente, uma figura por todos querida, tenha essa 
grande vitória, tenha essa grande notícia para o Brasil, 
para o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva e, principal-
mente, para a vida. Muito obrigado, Senador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço, Senador Walter Pinheiro, o aparte de V. Exª.

Realmente, nós temos matérias fundamentais. É 
muito importante que o Senado possa votar, rapida-
mente, o Fundo de Participação dos Estados. E aqui 
vamos defender recursos para os Estados menos 
desenvolvidos. Quero dizer que vou defender recur-
sos para o Estado de Roraima e para os Estados que 
precisam desses recursos. Em Roraima, mais de 70% 
da receita é de Fundo de Participação dos Estados. 
Portanto, nós não podemos ficar sem esses recursos, 
assim como o Estado do Acre, do Senador Petecão, 
o Estado do Amapá, do Senador Randolfe, são os 
menores Estados e não podem prescindir, de forma 
alguma, desses recursos. Nós temos de melhorar a 
distribuição de renda para esses Estados exatamente 
para enfrentar o desafio do desenvolvimento regional 
e da igualdade social.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Sena-
dor Inácio Arruda.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-
nador Romero, primeiro é uma grande satisfação po-
der apartear V. Exª defendendo e discutindo temas de 
grande abrangência. São temas nacionais. Mas são 
temas nacionais que talvez sempre tragam ao Plenário 
aquelas dificuldades de nossos Estados e deste pacto 
federativo. E a questão da repartição dos recursos do 
Fundo de Participação dos Estados tem de ser olhada 
com aquele cuidado, com aquele zelo de quem imagina 
nosso País crescendo e diminuindo as desigualdades. 
V. Exª está pregando esse caminho. Isso diz muito res-
peito a nós, do Ceará, que lutamos intensamente. Eu 
quero dizer que, não fosse a batalha que nós trava-
mos, usando os recursos do ICMS, fazendo renúncia 
de ICMS, deixando de arrecadar para atrair empresas, 
nós não teríamos aquele parque industrial, que ainda 
é pequeno e está aquém de nossas necessidades. 
Então, nós temos de encontrar o caminho justo. V. Exª 
debate e discute nesse caminho. Nós estamos irma-
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nados, porque o Norte do Brasil e o Nordeste ainda 
precisam de muito para podermos dizer que estamos 
mais ou menos equilibrados na Federação brasileira. 
Então, eu queria dizer a V. Exª que estamos alinha-
dos. Vamos discutir em conjunto. Vamos ouvir muitos 
governadores. Os nossos secretários de fazenda da 
nossa região são muito importantes, para que a gente 
não cometa os equívocos que a lei atual estabeleceu 
e que prejudica determinadas regiões. Por último, que-
ria também cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento 
de júbilo pela recuperação do nosso Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, essa figura extraordinária do povo 
brasileiro, que mostrou toda a capacidade e engenho-
sidade do povo simples do Brasil, de governar uma 
nação tão complexa como a nossa. E o Lula fez isso. 
Todos nós estávamos apreensivos. Evidente que ele, 
mais do que nós, mas nós, todos muito preocupados; 
todos, buscando a energia, a força capaz de contribuir, 
para que ele se recuperasse rapidamente. E essa no-
tícia de hoje, o seu sorriso nas fotos, demonstrando a 
sua recuperação, é um anúncio muito importante para 
nós. A América do Sul está festejando. Não só o Brasil: 
nós, brasileiros, e a América do Sul. Então, também 
queria cumprimentá-lo por esse pronunciamento que 
enaltece a figura do nosso Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e, ao mesmo tempo, aproveito para agradecer 
ao Presidente que, não podendo ir à nossa festa de 90 
anos – fizemos também uma festa no Rio de Janeiro 
–, mandou um vídeo, fez uma gravação belíssima de 
mensagem, porque ele nunca faltou às nossas co-
memorações, sempre estava ali, dizendo: “Olha, não 
estou podendo ir aí não, mas não vou deixar de falar 
não. Vou mandar o meu vídeo. Vou mandar minha fala, 
minha força para os comunistas brasileiros, porque a 
democracia permite que vocês estejam falando, e eu 
sou um defensor disso”. Então, acho que foi muito im-
portante para a história do Brasil a figura do Lula e vai 
ser ainda muito importante, porque a América do Sul 
– não só nós – espera ainda muito do trabalho dele.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Senador Inácio Arruda, agradeço o aparte de V. Exª. 
E V. Exª tem razão: o Presidente Lula transcende o 
nosso Brasil e a América do Sul também. Ele é hoje 
um político emblemático para o mundo. Na verdade, o 
que ele fez no Brasil, o que ele fez pelos países menos 
desenvolvidos, pela aproximação com a África, com 
os países asiáticos, com a postura de estadista, de 
homem que veio do povo, como um trabalhador, como 
um metalúrgico, e chegou à Presidência da Repúbli-
ca, sem dúvida alguma, essa imagem permeou todo 
o nosso mundo. E nós temos hoje, graças a Deus, o 
Brasil mais respeitado com o Presidente Lula e agora 
com a Presidenta Dilma. Então, na verdade, é um an-

damento, é um caminho positivo que o Presidente Lula 
trilhou, e o Brasil continua nessa direção.

Agradeço o aparte de V. Exª. 
Lembro que temos pouco tempo. O FPE, o Fun-

do de Participação dos Estados, precisa ser aprovado 
até o final do ano. Temos eleições municipais agora 
em outubro. Portanto, esse período será um período 
curto para discussão. A Câmara precisa se manifestar. 
Então, encerro minhas palavras aqui com um pleito, 
uma ação de cobrança e de alerta ao Senado Fede-
ral, para que possamos, efetivamente, discutir, neste 
mês de abril, o Fundo de Participação dos Estados, 
debater e construir uma proposta justa, equânime e 
que privilegie os Estados mais pobres do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Romero Jucá, 
principalmente pela grande notícia que dá a todo o 
povo brasileiro sobre a recuperação do nosso querido 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Agora, como orador inscrito, seria o Senador 
Eduardo Lopes. Todavia, o Senador Cícero Lucena, 
que está com problemas de horário, faz um apelo no 
sentido de se seria possível permutar com V. Exª. V. 
Exª é quem decide, Senador Eduardo Lopes. (Pausa.)

Então, convido o Senador Eduardo Lopes para 
falar como Líder do PRB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes tenho que ler aqui alguns requerimentos, 
enquanto V. Exª vai à tribuna.

Em votação o Requerimento nº 204, de 2012, do 
Senador Paulo Paim, que solicita licença para ausentar-
-se dos trabalhos da Casa para participar, como re-
presentante brasileiro no Parlamento do Mercosul, da 
sessão especial para posse dos novos parlamentares 
e da sessão preparatória para a votação de mudanças 
do Regimento Interno do Mercosul, em Montevidéu, 
Uruguai, dia 13 de abril de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Em votação o Requerimento nº 223, de 2012, do 

Senador Paulo Bauer, que solicita licença para ausen-
tar-se dos trabalhos da Casa para participar da sessão 
plenária do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, 
Uruguai, de 12 a 13 de abril de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Em votação o Requerimento nº 232, de 2012, do 

Senador Roberto Requião, que solicita licença para 
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ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de 
sessão especial para posse dos novos parlamentares 
argentinos e da sessão preparatória para votação de 
mudanças do Regimento Interno do Parlamento do Mer-
cosul, em Montevidéu, Uruguai, no dia 13 abril de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Por fim, Senador Cícero Lucena, o último.
Em votação o Requerimento nº 233, de 2012, 

do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita li-
cença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para 
participar de sessão especial para a posse dos novos 
parlamentares argentinos e de sessão preparatória 
para votação de mudanças do Regimento Interno do 
Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no 
dia 13 de abril de 2012.

As Srªs e Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Com a palavra...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, eu cedi a palavra ao Sena-
dor Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência agradece ao Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB, que permutou com o Senador Lucena.

Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena a 
partir deste momento.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Quero agradecer ao Senador Eduardo Lopes 
pela cessão do seu horário.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna para registrar a sessão realizada, na manhã de 
hoje, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, que marcou a apresenta-
ção oficial dos tablets adquiridos pelo Senado.

Mais do que um equipamento tecnológico, o ta-
blet é uma ferramenta de trabalho que vai proporcionar, 
principalmente, economia de papel, mobilidade, aces-
sibilidade e interação dos Senadores com os cidadãos.

O Presidente da Comissão, Senador Eduardo 
Braga, disse que, quando assumiu a Presidência da 
CCT, indagou à Secretaria de Comissões quanto à 
possibilidade de instalação de computadores nas ban-
cadas dos Senadores nas salas das Comissões, para 
acompanhamento das pautas das reuniões, tendo em 
vista que a Câmara dos Deputados já estava implan-

tando tais recursos em suas Comissões, entre elas a 
de Ciência e Tecnologia.

Aqui no Senado, optamos pelo tablet, uma fer-
ramenta mais barata, moderna e eficaz, que nos pro-
porciona a mobilidade, uma vez que não será preciso 
a instalação em todas as Comissões, o que passaria 
de mais de 200 computadores, basta um tablet para 
cada Senador, totalizando 81.

Eu agradeço as palavras elogiosas do nobre co-
lega Eduardo Braga, que fez questão de ressaltar a 
importância da solução que aplicamos, por representar 
baixo custo e grande potencial de mobilidade.

O Senador Eduardo Braga lembrou a vocação 
histórica do Senado da República no uso da informá-
tica no apoio ao processo legislativo e na oferta de 
informações de cunho jurídico-legislativo. Ele regis-
trou que essa aptidão remonta à iniciativa pioneira da 
constituição do Prodasen, há 40 anos, quando a infor-
mática ainda iniciava no Brasil e o seu uso na esfera 
legislativa parecia impossível.

Aproveito para registrar os meus agradecimentos 
não só a toda a equipe do Prodasen como também 
à Diretoria-Geral desta Casa e à Secretaria-Geral da 
Mesa, que colaboraram, nesse processo, com seu es-
forço, com seu conhecimento e com a sua participação.

O pioneirismo do Senado no uso da tecnologia 
da informação se traduziu de diversas maneiras ao 
longo do tempo, e são muitos os produtos reconheci-
dos nacionalmente e até mesmo em âmbito mundial, 
como fruto desse investimento do Senado Federal. Só 
para citar os mais conhecidos, podemos mencionar 
o LexML, também chamado de “Google das Leis”; o 
Siga Brasil, poderosa ferramenta de fiscalização orça-
mentária; a rede RVBI, de bibliotecas; o inovador pro-
jeto de inclusão digital das assembleias legislativas e 
Câmaras municipais promovido pelo Interlegis; além 
de um enorme conjunto de soluções de informática, 
cuja face visível se dá pelo Portal do Senado na Inter-
net, tornando esta Casa cada vez mais transparente 
e acessível aos cidadãos.

Em minha opinião, a implantação dos tablets é 
uma valorosa contribuição do Senado Federal ao Par-
lamento brasileiro. Essa tecnologia, toda ela desen-
volvida pelos competentes técnicos desta Casa, poderá 
ser disponibilizada para as Assembleias Legislativas 
e Câmaras de Vereadores. No mundo, pouquíssimos 
parlamentos despertaram para tão importante inicia-
tiva de redução de custos, associada à responsabili-
dade ambiental.

Hoje, apenas como exemplo, na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, cada pauta de reunião somava 
mais de 450 páginas. Se multiplicarmos pelos 17 Sena-
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dores titulares, foram impressas 8.500 páginas apenas 
na CCT no dia de hoje.

No Plenário, a Ordem do Dia gira em torno de 300 
páginas. Se multiplicarmos por 81 Senadores, seriam 
impressas cerca de 20 mil páginas em cada sessão 
deliberativa desta Casa.

O Senado, com sua história, sua responsabilidade 
e seu compromisso, tem o dever de apresentar ações 
no sentido de se comprometer cada vez mais com a 
responsabilidade ambiental.

Quero aqui registrar o apoio de todos os órgãos 
do Senado envolvidos no desenvolvimento dessa pro-
posta. Estamos escrevendo um novo e importante 
capítulo da história do Senado da República. Insisto: 
estamos associando modernidade com redução de 
custo e responsabilidade ambiental.

No primeiro momento recebemos críticas. É natu-
ral que elas existam, pois alguns achavam que estáva-
mos presenteando os Senadores com um tablet. Puro 
engano! Hoje, estamos oferecendo uma ferramenta de 
trabalho. Uma contribuição à Nação, como lembrou o 
Senador Eduardo Braga, a medida adotada habilita o 
Senado a requerer créditos de carbono pelas árvores 
poupadas com o fim da impressão da Ordem do Dia 
do plenário e de pautas das comissões.

Desde o primeiro instante, quando assumi a 1ª 
Secretaria do Senado, com apoio da Mesa Diretora, 
sob a orientação do Presidente José Sarney, assumi-
mos o compromisso de dar passos largos no sentido 
da modernização administrativa da Casa.

O Senado tem avançado na oferta de ferramentas 
de mobilidade, não apenas para tablets, mas também 
para smartphones, ampliando a interação do Senado 
com a sociedade. Desde o ano passado, a Casa já ofe-
rece aplicativos compatíveis com aparelhos do sistema 
IOS da Apple bem como Android.

Com foco na adoção dos tablets, é importante 
salientar que toda infraestrutura de atendimento da 
Secretaria Especial de Informática, o Prodasen, en-
contra-se preparada para atender as dúvidas e mon-
tar, se necessário, novas turmas para o aprendizado 
de conceitos básicos de operação e principais aplica-
ções disponíveis.

Tanto os Senadores quanto os assessores 
poderão receber treinamento sobre essa nova ferra-
menta de trabalho.

Estamos apenas iniciando a operação com os 
tablets. Sei que inúmeros desafios surgirão. Ainda 
vamos avançar muito e desenvolver novas aplicações.

A transparência e responsabilidade com o recurso 
público na aquisição desses equipamentos é impor-
tante ser registrada. Foram adquiridos, da empresa 

paranaense Microsens, 110 tablets, ao custo unitário 
de R$1.718,00, com valor total de R$188.980,00.

A escolha da empresa, obedecidas as normas 
legais, foi feita por meio de Ata de Registro de Preços, 
numa venda realizada ao Ministério da Educação 
através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por meio do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 64/2011. As informações estão disponíveis 
no Portal da Transparência do Senado.

Com base em dados do Sistema de Controle de 
Custos da Gráfica do Senado, em 2011 foram gastas, 
no total, 5.548.118 folhas (do tipo A4 e a um custo de 
R$0,05 por folha impressa, contemplando o custo de 
papel e o de impressão) para a confecção de pautas 
para as 11 Comissões Permanentes do Senado. Se-
gundo a Secretaria-Geral da Mesa, se for levada em 
conta somente a economia de papel na confecção 
dessas pautas, nós estaríamos economizando algo 
da ordem de R$277.405,90.

Portanto, essa ferramente de trabalho vai nos 
permitir, de forma clara, que esta Casa se sinta es-
timulada, incentivada para que sejam desenvolvidos 
novos aplicativos e novas ferramentas para que possa 
integrar, oferecer o acompanhamento dos trabalhos 
das Comissões on line, ao vivo, inclusive nos compu-
tadores, nos PCs, como também nos sistemas mobile.

Além de poder integrar o cidadão brasileiro que 
tem acesso e que tenha essa ferramenta, vai poder 
acompanhar os relatórios, os projetos, as relatorias, 
bem como participar do dia a dia desta Casa.

Este é um avanço de que todos nós fazemos 
parte e que eu gostaria de registrar, porque entendo 
ser uma conquista não apenas do Senado, mas do 
povo brasileiro.

Meu muito obrigado.
Renovo o meu agradecimento ao Senador Edu-

ardo e a todos desta Casa.
Que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Cícero Lucena. 
Isso vem na linha da transparência, que a população 
tanto pede e, permita-me dizer, em defesa do meio am-
biente. Menos papel, menos florestas cortadas. Meus 
cumprimentos, Senador Cícero Lucena.

Passo a palavra, neste momento, ao Líder Eduar-
do Lopes, que foi tolerante, sensível ao nosso Secre-
tário e permitiu a permuta. Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, obrigado.

Cumprimento a todos que estão agora ligados na 
TV Senado, cumprimento servidores e servidoras, os 
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visitantes e os que estão nos acompanhando através 
das redes sociais.

No último dia 22, foi celebrado o Dia Mundial da 
Água, ocasião em que foram realizados inúmeros even-
tos comemorativos em todo o País, pois nessa mesma 
data também se comemora o Dia Nacional da Água.

Sabemos todos que a consciência ecológica é 
uma noção muito recente na história da humanidade 
e que surgiu como resposta à constatação de que os 
recursos naturais são findáveis.

Sabemos também que, de todos os recursos 
essenciais à preservação da vida e da qualidade de 
vida, a água é o que mais preocupa, embora a Terra 
seja conhecida como Planeta Água, em razão de três 
quartos de sua superfície serem cobertos por esse 
precioso e indispensável líquido.

As razões desse paradoxo são também conhe-
cidas, a começar pelo fato de que 97,5% da água que 
recobre o Planeta estão nos oceanos – vale dizer, 
água salgada, imprópria para o consumo humano – e, 
também, pela condição de que a quase a totalidade da 
água doce (24%) está indisponível para a população, 
por se localizar em geleiras ou aquíferos subterrâneos 
de difícil acesso. Sobra menos de 1% para o uso dos 
humanos, dos animais, para produção de alimentos e 
para manter vivos os rios e lagos.

Tudo isso, sem considerar que grande parte da 
água doce do Planeta está seriamente comprometida 
pela poluição. Um bem que é essencial à vida, neste 
caso, torna-se meio transmissor de doenças.

Essas condições, Sr. Presidente, foram determi-
nantes para que autoridades diversas, cientistas e am-
bientalistas, reunidos no Rio de Janeiro em 1992, na 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio-92 
ou Eco-92, instituíssem o Dia Mundial da Água e divul-
gassem a Declaração Mundial dos Direitos da Água.

O objetivo dos participantes da Rio-92 foi chamar 
a atenção da comunidade internacional para a necessi-
dade de evitar o desperdício e de preservar a qualida-
de da água para uso da atual e das futuras gerações.

Quando olhamos para as formas de utilização 
da água doce no mundo, verificamos que 70% dela 
são gastos na agricultura, 22% na indústria e apenas 
8% em uso doméstico. É importante destacar que, em 
todas elas, o desperdício é muito alto.

Pela primeira vez na história da humanidade, 
mais da metade da população mundial está vivendo 
nas cidades. Ao todo, são 7 bilhões de pessoas que 
necessitam, diariamente, de água tratada para beber, 
fora o que é usado para produzir alimento e outros 
bens, inclusive a criação de animais. Como já destaca-
mos anteriormente, 1kg de carne, por exemplo, exige 

o consumo de 15 mil litros de água, enquanto 1kg de 
trigo consome 1.500 litros de água.

Hoje, já se busca o desenvolvimento de processos 
de redução da chamada Pegada Hídrica que, embo-
ra não seja algo tão simplista, nada mais é do que o 
emprego de novas formas de gestão para o consumo 
sustentável da água doce. Por esses processos, a água 
será considerada um dos itens, se não o principal, que 
comporão os produtos comercializados, sejam eles de 
origem industrial ou agrícola. Isso implicará, num futuro 
próximo, numa maior valorização daqueles produtos 
que forem produzidos com menor quantidade de água.

No Brasil, país que detém entre 12% e 13% dos 
recursos hídricos do Planeta, só nos últimos anos se 
intensificaram as campanhas de conscientização e 
os esforços para a manutenção da oferta de água em 
condições regulares. A abundância de água em nosso 
território, entretanto, não nos permite atitudes descuida-
das, a começar pelo fato de que 73% da nossa oferta 
hídrica está na Amazônia, distante dos grandes centros 
de produção e das grandes concentrações humanas. 
Um dos exemplos de problemas desse distanciamento 
que posso citar é o da China, que tem uma população 
sete vezes maior do que a nossa (1,346 bilhões de pes-
soas) e detém apenas 9% da água doce do mundo, e 
um enorme contingente de 690,8 milhões de pessoas 
vivendo nas cidades.

O ambientalista John Emílio Tatton, professor da 
Fundação Armando Alvares Penteado e presidente 
da Associação Guardiã da Água, enfatiza as dificul-
dades do rápido e por vezes descontrolado processo 
de urbanização. 

Esse crescimento explosivo da população 
urbana [diz o ambientalista] impõe desafios 
sem precedentes, entre os quais, a falta de 
suprimento de água e serviços de esgotamen-
to sanitário são os mais prementes e lesivos.

Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o emprego de novas e renovadas tecnologias no 
tratamento de água e de esgotos é uma notícia alvis-
sareira, inclusive pelo fato de já estar sendo aplicada 
em algumas cidades brasileiras. Refiro-me à eletrolítica.

A técnica do método eletrolítico no tratamento 
de esgotos não é nova. Vários países já usaram ou 
testaram esse processo, porém os resultados, na épo-
ca, não foram muito satisfatórios. No entanto, estudos 
do Departamento de Bioquímica e Microbiologia da 
Universidade Estadual Paulista – Unesp de Rio Claro 
vêm demonstrando resultados bastante positivos com 
o emprego do processo eletrolítico.

Esse processo também vem sendo utilizado na 
estação eletroquímica de tratamento de esgotos sa-
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nitários no rio São Pedro, Município de Macaé, no Rio 
de Janeiro, cidade conhecida como a capital brasileira 
do petróleo. Há alguns anos, esse rio era totalmente 
poluído, impróprio até mesmo para práticas de cano-
agem, apesar de ser potencialmente propício a esse 
tipo de esporte.

Pois bem, os resultados são fantásticos. Boletim 
de análises da Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, de 2003, 
revela que a estação conseguiu, entre outros, 99% de 
descontaminação do esgoto que nele deságua.

Em geral, são usados dois tipos de sistemas de 
tratamento de água: o biológico, pelos métodos aeró-
bico e anaeróbico; e o físico-químico, com aplicação 
de produto químico, considerado um método conven-
cional, e pelo método eletrolítico, do qual estamos aqui 
falando, e isso com aplicação de corrente elétrica para 
a separação química da água, mediante uso de ele-
trodos. É um processo alternativo e complementar ao 
convencional, porém muito mais barato.

Mas as vantagens não param por aí. Ele também 
pode ser usado no tratamento de água para consumo 
humano e de esgotos, fazendo retornar a água limpa 
para a natureza ou para o reuso. Até o óleo jogado no 
esgoto pode ser recuperado e usado na produção de 
biodiesel.

É um sistema com grande potencial de uso no 
tratamento de resíduos industriais, inclusive, facilitando 
o reaproveitamento e a reciclagem dos produtos recu-
perados. Portanto, são reais e vantajosas as possibili-
dades de seu uso nas indústrias petrolífera, química, 
siderúrgica, farmacêutica, entre outras.

Antevejo os benefícios do emprego da tecnologia 
eletrolítica, tanto do ponto de vista sanitário, pela re-
dução ou mesmo pela eliminação de microorganismos 
contaminantes, quanto ambiental, pela diminuição de 
substâncias químicas de grande potencial poluidor, 
presentes na água, a exemplo dos metais pesados.

Do ponto de vista operacional, é comprovada sua 
eficiência, além de ser sistema de fácil operação, que 
ocupa espaços pequenos e instalações mais simples 
do que outros modelos, não é tóxico e pode ser facil-
mente automatizado.

Em termos econômicos, o processo eletrolítico 
requer menor investimento em relação aos sistemas 
convencionais. Tem menor custo operacional. Deman-
da menor tempo de instalação. Tem baixo consumo de 
energia e custo de manutenção, além de possibilitar 
o reaproveitamento da água e dos resíduos tratados.

Trata-se de um método simples, se compara-
do aos demais processos empregados em sistemas 
convencionais de tratamento de água. Basicamente, é 
usado reator com barras ou placas de eletrodos, que, 

ao serem energizados, fazem o processo de eletrólise 
a partir da entrada do esgoto bruto no sistema. Com 
a passagem da corrente elétrica no meio aquoso, há 
uma quebra das moléculas, momento em que a água 
se separa dos resíduos sólidos, que se transformam 
em pequenos flóculos.

Eu até acrescento que, participando de uma 
demonstração, de um teste de laboratório, juntamen-
te com o Prof. Sérgio Lemberck, que é pesquisador 
dessa tecnologia, pude ver ali, in loco, o tempo e o 
processo sendo efetivado. Foi usado como teste, pri-
meiro, uma água que foi contaminada com corante. 
No momento em que foi feita a eletrólise, em poucos 
segundos, o corante se separou da água, flocando e 
flutuando. E o mais interessante: uma vez quebradas 
as moléculas, o resíduo não se mistura mais à água, 
e a água, imediatamente, já pode ser lançada para 
reuso. É uma tecnologia de que, conhecendo, eu re-
almente fiquei admirado.

Também foi feito um teste, o professor explicava, 
com a estação pronta, toda computadorizada. O sistema 
é todo computadorizado. Quando o esgoto entra, ime-
diatamente temos a alcalinidade da água, o pH. Tudo 
ali já é controlado a partir dos testes de laboratório, e, 
então, o tratamento se faz de maneira muito rápida. 

Num país como o nosso, onde apenas 16% dos 
esgotos são tratados – vou reforçar isso: no nosso País, 
apenas 16% dos esgotos são tratados –, que apre-
senta baixíssimo índice de reaproveitamento de água 
e que está na expectativa do aumento da produção 
do petróleo com a descoberta do pré-sal, bem como 
o avanço do agronegócio, o uso de tecnologias como 
essa é motivo de alegria e renovação da esperança 
de uma vida melhor, nossa e das gerações futuras.

Entretanto, Sr. Presidente, não basta garantir o 
fornecimento regular da água, é preciso, sobretudo, 
garantir sua potabilidade. Nosso País é um dos gran-
des produtores e exportadores de alimentos do Plane-
ta, mas é também um dos grandes consumidores de 
agrotóxicos perigosos para o ecossistema aquático e 
para o meio ambiente em geral.

O constante crescimento do consumo mundial de 
água, a diminuição das reservas hídricas, a poluição 
dos rios e dos lençóis hídricos por esgotos domésticos, 
industriais e por agrotóxicos e o processo de desertifi-
cação mundial são realidades que nos impõem a obri-
gação e a responsabilidade de tratarmos os efluentes 
lançados no meio ambiente.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Finalizando, eu gostaria de parabenizar o nosso 

Senador Pimentel.
Hoje, aqui, aprovamos o Funpresp e, como fala-

mos na CCJ, vimos que, na questão do mérito, houve 
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uma convergência quase que unânime por parte dos 
Senadores. Portanto, quero parabenizar aqui o nosso 
Relator do Funpresp, o Senador Pimentel.

Sr. Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos ao Senador Eduardo Lopes, 
pelo seu pronunciamento em defesa, principalmente, 
da água, que é a energia fundamental do Planeta. 
Água é vida. 

Parabéns a V. Exª.
Passamos, de imediato, a palavra ao Líder Wal-

ter Pinheiro. 
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero, nesta noite, neste pronuncia-
mento, falar exatamente sobre o que acontece neste 
exato momento. Trata-se de uma reunião em que mais 
de 40% da população mundial está representada: a 
reunião dos Brics.

Nessa reunião, Sr. Presidente, eu diria que so-
mente 20% de tudo o que é produzido no Planeta tem 
a ver com essas economias. Então, nós estamos fa-
lando, meu caro Senador Petecão, de uma população 
que, na realidade, reponde por um nível de consumo, 
principalmente neste momento de crise... E aí experi-
ência brasileira se localiza muito bem. Não há por que 
não falar de um dos Brics, a China, na sua permanente 
ação, quando nós nos referimos a qualquer produção 
em escala e, consequentemente, consumo em escala.

Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul inicia-
ram nesta quarta, em Nova Déli, o seu quarto encontro 
com o objetivo de debater a crise financeira mundial 
provocada literalmente pelos ricos, meu caro Paulo 
Paim, pelos países ricos, neste Brasil de nosso Deus, 
que tanto tem sofrido os efeitos dessa crise. E os ricos 
do mundo inteiro têm ocasionado a esses emergentes 
ou a outros países uma dificuldade extrema.

O Brasil está representado na reunião pela nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada de 
cinco ministros, dois governadores e uma delegação 
de mais de mil empresários.

O objetivo do encontro é exatamente buscar 
caminhos que levem o mundo em desenvolvimento 
a patamares mais próximos do que todos nós dese-
jamos, e, em alguns países ricos, esses níveis até já 
foram experimentados. O chamado G-7, composto por 
Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Uni-
do, Itália e Canadá, abrigam somente – esta relação é 
muito importante – 11% da população.

Nós falamos dos Brics agora, meu caro Senador 
Ferraço. Nós falamos em 40% da população mundial.

Agora, a chamada linha inversa, esses que re-
presentam 11% da população mundial detêm 50% do 
PIB mundial.

Para a defesa dos seus interesses e superação 
das suas dificuldades, os países ricos estão pratican-
do ações cujos efeitos são absolutamente predató-
rios aos Brics e principalmente a outras nações em 
desenvolvimento.

Os membros do G-7 impõem toda sorte de di-
ficuldades aos países em desenvolvimento, além da 
ameaça permanente, estabelecidas as soberanias, 
com a invasão de fronteiras.

Aí eu me refiro, principalmente, à questão do ca-
pital especulativo e à força de suas moedas. Não é à 
toa que no G-7 há exatamente três grandes moedas, 
grandes no sentido dessa grandeza a que me refiro e 
não no tamanho, mas na intensidade e no volume de 
negócios realizados. Eu me refiro ao dólar americano 
e ao euro, moeda com força além da fronteira de um 
único país, e a libra, moeda inglesa.

Nada mais ilustrativo dos efeitos perversos da 
crise financeira sobre os países em desenvolvimento 
do que a situação do nosso País, obrigado a suportar a 
valorização do real frente ao dólar, com reflexos diretos 
na produtividade da indústria nacional, que já começa 
a ameaçar os nossos empregos e, principalmente, a 
renda dos trabalhadores desse setor.

Com a valorização do câmbio, os manufaturados 
brasileiros enfrentam dois tipos de concorrência pre-
datória: além das dificuldades para sua exportação, 
ainda disputam o mercado interno com mercadorias 
estrangeiras, que adentram o nosso País cada dia mais 
beneficiadas por toda uma política de incentivo e, prin-
cipalmente, pela questão cambial, que é importante a 
gente lembrar, meu caro Ferraço.

Quando discutirmos nesta Casa o Projeto de Re-
solução nº 72, é necessário que tenhamos um olhar 
de nação, um olhar criterioso para que o próximo pas-
so seja dado não somente na expectativa da retirada 
desses incentivos de alguns lugares. Se não tivermos 
um remédio imediato e o antídoto para o resultado pós-
-aplicação do 72, creio que a tendência natural é de 
um agravamento da situação a partir dessa enxurrada 
de produtos importados que chegam ao nosso País.

Ora, se analisarmos o que ocorreu, por exemplo, 
com o comércio eletrônico no período passado, nós 
vamos encontrar uma movimentação de quase US$20 
bilhões neste nosso Brasil. E aí eu não estou incluindo, 
meu caro Paulo Paim, a relação do comércio eletrônico 
com as mercadorias que vieram de fora. Eu estou me 
referindo ao comércio eletrônico que se processa aqui 
dentro, porque, quando incluirmos esse outro comér-
cio eletrônico, que, até de maneira provocativa, tenho 
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sempre usado o exemplo para dizer que vai do alfinete 
ao supersônico, com todo o exagero... Portanto, este 
é um momento crucial da nossa história e é, portanto, 
necessário esse debate. A Presidenta Dilma, inclusive, 
hoje, nesse evento, teve oportunidade de aprofundar 
as parcerias na área do desenvolvimento científico e 
tecnológico, para que a gente possa, efetivamente, 
ganhar o terreno da competitividade. 

Mais do que medidas que se vinculem com re-
soluções ou coisas do gênero, nós precisamos de 
medidas concretas de infraestrutura e de matriz tec-
nológica para permitir ganhar essa escala a partir de 
componentes de competitividade. É por isso que é 
importante a junção com os Brics. Mesmo na relação 
com a China, onde a gente pode avaliar exatamente 
o que acontece numa das trocas... O que nós temos 
feito hoje, por exemplo, com a China, meu caro Paulo 
Paim, é a exportação de commodities e a importação 
de manufaturados.

Portanto, dentre esses incentivos, alguns deles 
altamente discutíveis, inclui-se um dos mais perver-
sos, que é a exploração de mão de obra. Não raro os 
empregados das indústrias desses países trabalham 
em condições análogas às de regime de escravidão. 
A indústria brasileira não deve ancorar ganhos de pro-
dutividade ao salário dos trabalhadores, nivelando de 
forma tão rasteira a busca da competitividade, que não 
deve vir por esse caminho. Pelo contrário, a experiência 
tem revelado que, quanto maiores são os salários da 
economia, mais o país se desenvolve. Não há nenhu-
ma descoberta da pólvora e tampouco reinventamos 
a roda. É a divisão de um bolo, a distribuição dos re-
cursos, a injeção desses mesmos recursos, aí sim, na 
roda da economia, para que essas economias locais, 
principalmente, possam girar.

Diante da atual situação das relações comer-
ciais entre países ricos e pobres, entendemos que a 
reunião que se realiza em Nova Deli deve indicar um 
novo caminho das Índias para as economias dos pa-
íses emergentes.

Espero que não enfrentemos, nesse processo, 
nenhuma calmaria para que essa situação termine nos 
jogando em outro porto não tão seguro quanto o que 
desejamos alcançar.

Estamos diante de uma oportunidade ímpar de 
influir de forma mais ativa nos destinos da economia 
mundial.

Devemos ter em mente que o crescimento das 
sete economias dos países que compõem o G-7, em 
2012, responderá por apenas 9,5% do crescimento 
da economia mundial, enquanto as economias dos 
cinco países emergentes – refiro-me aqui ao Brics – 
responderão por 52% desse crescimento. Vou repetir: 

9,5% é a somatória do crescimento da economia na 
medida em que analisarmos a junção das economias 
dos países que compõem o G-7, e 52% correspondem 
exatamente ao crescimento das economias dos países 
que compõem o Brics.

Essa pequena participação dos países ricos no 
crescimento econômico mundial deste ano – é impor-
tante lembrar – será um fator determinante para esse 
impedimento ou até limitante dos anseios dos países 
emergentes no que diz respeito ao desenvolvimento, 
à geração de melhores condições de vida e à oportu-
nidade para essas suas populações.

Além de reduzirem suas compras junto às nações 
mais pobres, os países ricos tentarão impor seus pro-
dutos às nações de menor desenvolvimento, pressio-
nando ainda mais as suas contas externas.

Para o enfrentamento dessa questão – e é im-
portante lembrar –, será preciso ter no horizonte no-
vas fontes de financiamento dos países emergentes. 
Dessa forma, Paim, deve-se levar em conta a propos-
ta do primeiro-ministro da Índia para a criação de um 
novo banco de desenvolvimento do Brics para que 
possam esses países se libertar das amarras do FMI 
e do Banco Mundial.

Essas instituições criadas no pós-guerra, ou seja, 
ainda na primeira metade do século passado, fazem 
parte de um modelo superado e, por isso mesmo, são 
carentes de soluções modernas para os países emer-
gentes e as demais nações em desenvolvimento.

Não é segredo, em hipótese alguma, para nin-
guém que as economias altamente desenvolvidas al-
cançaram, em seu estágio atual, essa situação, negan-
do tudo que pregaram para o crescimento das próprias 
economias dessas nações. Portanto, o caminho para o 
crescimento dessas nações deve estar a uma distân-
cia segura dos ensinamentos dos países ricos. Se os 
Brics querem crescer, Paim, o ensinamento não pode 
ser o balizado pelas nações tidas como desenvolvidas. 
Temos que construir outro caminho, navegar sobre 
outros mares, enxergar esse caminho das Índias de 
outras formas e navegar principalmente em conjunto, 
criando essa unidade de escala a partir, inclusive, de 
fatores de desenvolvimento.

O Brasil está fazendo a sua parte. Entendemos 
que o Governo da Presidenta Dilma deve continuar 
com a sua política de proteção à indústria nacional 
por meio do incentivo, que vem da isenção fiscal ou da 
redução de alíquotas para setores mais atingidos pela 
importação predatória. Aliás, Paulo Paim, esse é um 
esforço que o nosso Ministério da Fazenda tem feito, 
inclusive avançando para além da isenção de IPI, na 
possibilidade efetiva de desonerar, em vários setores 
da nossa economia, a folha de pagamento, para per-
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mitir uma maior incorporação de trabalhadores a essa 
unidade de produção e, consequentemente, reduzir o 
custo dessa produção, ganhando elemento decisivo 
nessa batalha da competitividade.

É importante lembrar que os incentivos, porém, 
não devem ser oferecidos gratuitamente. As empresas 
beneficiadas pelo apoio governamental devem se com-
prometer com práticas do mercado interno – refiro-me 
aos preços, por exemplo, que devem ser semelhantes 
aos praticados em outros países – investir principal-
mente em tecnologia e, é claro, não demitir trabalha-
dores. Essa é uma velha e conhecida cantilena, meu 
caro Paulo Paim, porque, na medida em que apertam 
os custos ou a competitividade apresenta sinais de 
dificuldades, o primeiro, na escala, a sobrar é justa-
mente o trabalhador.

Mais justo com a oferta de incentivos e até mais 
próximo, além da justeza, devem estar, inclusive, em-
penhadas essas empresas em reduzir de maneira 
crescente essa política predatória. O nosso Governo 
também tem adotado políticas para ir ao encontro de 
mais auxílio, e aí nós estamos falando, por exemplo, 
do empenho em reduzir a taxa básica de juros da nos-
sa economia e do aumento do volume de crédito que 
deve estar à disposição principalmente da população 
para estimular o consumo interno e das empresas, a 
fim de que a gente tenha a oportunidade de incentivar 
mais e mais a produção em nosso País.

A redução dos juros também vai servir para de-
sencorajar o capital especulativo que ainda desem-
barca com grandes quantias em nosso Brasil. Apesar 
das recentes restrições adotadas pelo Banco Central, 
como o aumento do IOF para as operações de crédito 
externo de até três anos, tomados pelas empresas ou 
bancos brasileiros, principalmente, e aí é fundamental 
levantar essa questão, há a corajosa atitude do Banco 
Central em reduzir a nossa taxa Selic. 

Esse dique de entrada de capital especulativo 
servirá também para sustar a valorização do real e 
colocar o dólar em patamar mais favorável às expor-
tações brasileiras. Em contrapartida, o Governo bra-
sileiro deve incentivar a entrada no País de investi-
mentos estrangeiros, principalmente para participar 
de projetos que dizem respeito a um dos setores de-
cisivos, ou melhor, a uma área decisiva nesse cha-
mado mundo da competição, da produção. Refiro-me 
à infraestrutura. 

Sabidamente esse é um dos maiores gargalos 
enfrentados por todos nós. De certa maneira, o inves-
timento nessa área contribuirá decisivamente para a 
formação de um outro nível de custo, superando as-
sim aquilo que ficou muito conhecido por nós, meu 

caro Ferraço, como custo Brasil, nessa escalada de 
produção.

Temos a expectativa de que, nesse roteiro adota-
do, estou me referindo a esse segmento industrial, se 
adotado esse roteiro de coisas e se o nosso Governo 
também for ao encontro disso, somaremos forças para 
contribuir cada vez mais para uma maior independência 
dos países em desenvolvimento em relação às econo-
mias dos países desenvolvidos, além de construir um 
caminho natural para o crescimento.

Alguém pode avaliar, meu caro Ferraço, que isso 
é fácil se falarmos assim ou se colocarmos as coisas 
no patamar do receituário econômico. Mas é neces-
sário que medidas de governo sejam adotadas ana-
lisando o que acontece em cada local. É óbvio que é 
fundamental e faço questão de citar isso.

A viagem da Presidenta Dilma para esse encon-
tro na Índia é importante para que nós dialoguemos 
com quem pode, em parceria com o Brasil, constituir 
um bloco, um bloco capaz não da política do enfrenta-
mento, mas da política de consolidação de nações que 
terão oportunidade de, discutindo esses parâmetros, 
adotando essas posições de maneira muito eficaz, en-
frentar a crise econômica mundial, consolidar políticas 
locais, olhar de forma muito mais criteriosa para o in-
vestimento em infraestrutura, investir sobremaneira na 
questão do desenvolvimento científico e tecnológico e 
adotar parâmetros para que a competitividade se ins-
tale não a partir exclusivamente da redução de custos 
com demissões, mas cada vez mais gerando produção, 
com políticas de adoção de novas tecnologias, gerando 
oportunidade de trabalho e incentivando a distribuição 
de renda, o aumento da renda e, consequentemente, 
o consumo dessas populações.

Senador Ricardo Ferraço, um aparte a V. Exª.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-

nador Walter Pinheiro, independente de interromper o 
raciocínio desse extraordinário discurso que faz V. Exª, 
impregnado de visão global, de equilíbrio, sobre essa 
importante reunião de que a nossa Presidente da Re-
pública participa na Índia, com efeito, sobre o que re-
presentam hoje para o mundo os países que compõem 
essa organização rotulada como Brics, V. Exª traz muito 
conteúdo intelectual e visão no seu pronunciamento e 
fala muito nos incentivos, incentivos que são importan-
tes nos três níveis federados. A União também faz e 
lança mão de incentivos. Para um país como o nosso, 
das dimensões do Brasil e com tantas contradições e 
desigualdades regionais, é necessário que, de fato, a 
gente lance mão desse tipo de política não apenas para 
proteger a indústria nacional, mas para espraiá-la, para 
que a oportunidade possa estar disponível, cada vez 
mais, para um conjunto mais expressivo de brasileiros. 
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Por que digo isso? Porque nós estamos em meio a um 
debate muito complexo, aqui no Senado, que diz res-
peito à Resolução nº 72, que hoje, inclusive, relatei na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Acho 
que nós poderemos e deveremos incluir. Faço esse 
apelo a V. Exª porque, na condição de Líder do Parti-
do dos Trabalhadores, tem uma responsabilidade mais 
ampla nesta Casa. Eu acho que precisamos evoluir de 
uma eventual guerra fiscal, de eventuais contradições e 
eventuais isenções ou subsídios que estão para além 
do equilíbrio, para um ambiente de competição fiscal 
lícita. Os países mundo afora fazem isso. As federa-
ções fazem isso. Então, precisamos incluir, em nossa 
pauta, a revisão da Lei Complementar nº 24, de 1975, 
que estabeleceu a unanimidade no Confaz como for-
ma de estabelecer limites. Essa é uma oportunidade 
para que o ambiente do Confaz, que tem a presença 
de todos os Estados federados, que tem a presença à 
cabeceira do Governo Federal e do Ministério da Fa-
zenda, possa ter o seu funcionamento aperfeiçoado, 
de modo que esse regramento, essa calibragem possa 
se dar, considerando o conjunto do complexo interes-
se dos nossos Estados. Mas o que quero mesmo é 
cumprimentar V. Exª por este extraordinário discurso 
que faz nesta noite de quarta-feira aqui no plenário do 
Senado. Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço. 

Vou concluir, Senador Paulo Paim, mas eu só gos-
taria de chamar a atenção de algo, Senador Ricardo 
Ferraço, que acho importante lembrarmos.

Essa fúria arrecadatória – assim poderíamos 
chamar – fez com que todo o processo de adoção de 
medidas, sejam fiscais ou do rol de políticas de incen-
tivos, de certa maneira, instituísse uma lógica perver-
sa e contrária a qualquer princípio desse aumento de 
competitividade. Isso, por exemplo, fez-nos, ao longo 
dos anos, aumentar a carga de impostos.

Portanto, neste exato momento, quando se vol-
ta muito para a questão da produção industrial, quais 
serão os componentes vamos inserir nesse contexto 
para competitividade? Devemos, de forma muito mais 
vigorosa, analisar principalmente como incentivar o 
setor. E aí entra o papel do Governo Federal, que terá 
de, efetivamente, abrir mão de parte daquilo que ele 
hoje arrecada para que essa arrecadação possa se 
estabelecer na ponta, lá em cada local, permitindo o 
aquecimento de economias locais, permitindo uma 
política de atração de investimentos locais. 

Ninguém se desloca, Senador Ferraço, de um 
lugar para outro, se não motivado por questões es-
truturantes. Óbvio que a tendência natural é alguém 
se deslocar para uma região onde a estrutura aero-

portuária é muito mais firme, onde o processo de de-
senvolvimento científico e tecnológico é muito mais 
avançado. Portanto, são polêmicas estabelecidas não 
a partir do nada, mas a partir de componentes decisi-
vos, no aspecto econômico e – claro – no aspecto da 
competitividade. 

Então, essa forma de adotar políticas tem de le-
var em consideração o desnível de investimento feito, 
ao longo dos anos, em infraestrutura em cada Estado 
deste nosso Brasil. Se não fizermos isso, continuare-
mos na velha lógica de sempre: o rio só corre para o 
mar, e vamos continuar, mais uma vez, alimentando 
poucos lugares neste nosso Brasil, concentrando cada 
vez mais a renda e dificultando uma política de Nação.

Ora, se buscamos com os BRICS, meu caro Paulo 
Paim, a aliança mundial, precisamos buscar com nos-
sos BRICS daqui de dentro, ou seja, com cada Estado, 
essa aliança nacional para permitir que o desenvolvi-
mento local se estabeleça. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro. V. Exª faz 
seu pronunciamento com muita precisão, analisando 
a conjuntura nacional, a conjuntura internacional e 
também a economia interna. 

Eu só quero dizer, Senador Walter Pinheiro, que 
eu também espero muito essa contrapartida de que V. 
Exª aqui também falou: taxa de juro, emprego, distri-
buição de renda. Que a gente não fique só na linha de 
atender ao interesse da demanda, do viés econômico.
Estou destacando o que V. Exª falou...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Relação de trabalho e de renda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.

Senador Sérgio Petecão, falando pela liderança 
de seu partido, por 20 minutos.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores que ainda estão presentes nesta 
Casa, a minha vinda à tribuna nesta noite é apenas 
para fazer dois registros. 

Primeiramente, quero aqui registrar o meu voto 
favorável ao projeto que tratou da previdência, discutido 
hoje na Comissão e votado na tarde de hoje, aqui no 
Senado. Gostaria que ficasse registrado aqui o nosso 
voto favorável. E também registro a forma que o Mi-
nistro Garibaldi Alves adotou no sentido de entrar em 
contato com todos os Parlamentares, todos os Sena-
dores, explicando o projeto, mostrando a importância 
do projeto para o nosso País. 



08640 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Também uma coisa que me chamou a atenção 
foi a simplicidade, a humildade com a qual o Ministro 
se dirigiu, principalmente a mim – com certeza, foi a 
todos os Senadores. Acho que esse é um gesto que 
tem que ser registrado porque há alguns ministros que 
estão ali e acham que aquele cargo é eterno. E não 
poderia deixar de registrar aqui esse gesto do Ministro 
Garibaldi Alves.

Outro registro, Presidente Paim, aproveitando 
a oportunidade da audiência da TV Senado, que tem 
uma audiência maravilhosa no meu Estado, no Estado 
do Acre, e também da Rádio Senado, para convidar 
toda a população de Rio Branco. Amanhã, vamos fazer 
uma partida de futebol beneficente tal como fizemos 
no Rio Grande do Sul para ajudar a Apae.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foram a Canoas, e foi um sucesso absoluto. 
Não estava lá, mas fiquei sabendo.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Doze 
mil pessoas.

Estivemos à frente, organizando. Na verdade, 
esse time é do Congresso. É um time de Senadores e 
Deputados Federais. Convidamos alguns amigos da 
Câmara e Senadores. Lógico, vamos usar o prestígio 
de alguns ídolos nossos do futebol, como o Romário, 
o Danrlei, que é do Rio Grande do Sul, que leva uma 
multidão lá no Rio Grande – vi o carinho com que as 
pessoas tratam o Danrlei –; o próprio Deley, que jo-
gou no Fluminense; o Popó, que é o nosso campeão 
mundial de boxe e outros, já percorremos aí várias ca-
pitais do nosso País, e é uma forma que o Congresso 
encontrou, tem encontrado de ajudar principalmente 
os menos favorecidos. 

Lá no Rio Grande, foi para ajudar a APAE, ajudar 
o Hospital do Câncer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Sérgio Petecão, permita-me que eu ...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Claro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu vou descontar do seu tempo.
Quero convidar os nossos visitantes, que aden-

trem o plenário.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Esta-

mos aqui recebendo ilustres visitantes.
Sejam bem-vindos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Sérgio Petecão, já faz uma saudação. 
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sejam 

bem-vindos. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – E, se V. Exª permitir, Senador Sérgio Petecão, 
o Senador Suplicy, respeitosamente, lhe pede uma 
aparte. 

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Com 
certeza, Senador Suplicy, que está acompanhando a 
delegação. Por favor, faça o registro aí, para nós é um 
prazer, uma satisfação recebê-los aqui na nossa Casa. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
rido Senador Petecão, quero muito agradecer a sua 
atenção e a do Presidente Paulo Paim. O Senador 
Paulo Paim é do Rio Grande do Sul, do Partido dos 
Trabalhadores, está presidindo a sessão agora, Sena-
dor Ricardo Ferraço. E nós estamos aqui. We are now 
at the end of the work, some of the last speakers 
of the day. But I ... 

Estamos agora no fim dos trabalhos, ouviremos 
alguns dos últimos oradores do dia. Mas eu...1

Eu gostaria aqui de apresentar a delegação de 
Uganda: Hon. Sulaiman Madada, Ministro de Estado 
para Idosos e Deficientes; Hon. Mary Karooro Okurut, 
Ministro de Estado de Informação e Orientação Nacio-
nal – não está; Hon. Alex Onzima, Ministro de Estado 
de Desenvolvimento Local; Mr. Moses Byaruhanga, 
Conselheiro Principal do Presidente da República de 
Uganda; Hon. William Nokrach, Senador e Presidente 
da Comissão de Gênero, Trabalho e Desenvolvimento 
Social; Ms. Christine Guwatudde Kintu, Secretária-Exe-
cutiva do Ministério das Mulheres, Trabalho e Desenvol-
vimento Social; Mr. I.K. John Byaruhanga, Economista 
Principal do Ministério da Fazenda, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico; Mr. Stephen Kasaija, 
Chefe do Departamento de Proteção Social, Ministério 
da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econô-
mico; Mr. Lanek Walter Eric, Personal Assistant (to 
Hon. Nokrach); Nunguli Ísmaíl K, Personal Assistant 
(to Hon. Okurut); Mr. Lanek Walter Eric, Assessor Pes-
soal de Sua Excelência o Sr. Nokrach; Nunguli Ísmaíl 
K, Assessor Pessoal de Sua Excelência a Srª Okurut. 2

Acompanhados do Sr. Francisco Filho, Centro In-
ternacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo 
(IPC-IG), Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento que justamente está os acompanhando a 
esta visita ao Senado Federal. Desde domingo estão 
conhecendo Brasília e já estiveram em diálogo com 
os diversos Ministros conhecendo os programas dos 
Ministérios brasileiros, de Desenvolvimento Social, do 
Trabalho, da Saúde e da Educação, pois querem procu-
rar aprender com as nossas experiências e propostas e 
também nos convidar para estarmos em Uganda para 
aprendermos com eles as experiências. 

1 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do 
Senado Federal.
2 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do 
Senado Federal.
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Enfim, gostaria de agradecer por poder dar as 
boas-vindas a essa delegação de Ministros do Go-
verno e de membros do parlamento de Uganda. Sr. 
Presidente, muito obrigado aos Senhores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy. Seja bem-
-vinda toda a delegação de Uganda! 

É com alegria que nós os recebemos aqui. Sabe-
mos da parceria que já tem hoje o Brasil com os paí-
ses do continente africano. Com certeza, a partir do 
Presidente Lula, nós avançamos muito nessa parceria. 

Tenho alegria de dizer aos senhores, se puderem 
traduzir essa frase: sou autor no Brasil do Estatuto da 
Igualdade Racial, que foi um marco sancionado pelo 
Presidente Lula, para que negros e brancos caminhem 
juntos. Eu, como Senador negro, faço questão de dar 
esse destaque. Negro sim, com muito orgulho, e em 
parceria com os brancos, lutadores pela liberdade que 
me acompanham nessa caminhada. (Palmas.)

(O Sr. Senador Eduardo Suplicy verte para 
o inglês as palavras do Senador Paulo Paim.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Sérgio Petecão com a palavra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Sérgio Petecão, desculpe-me a interrupção. Muito 
obrigado.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Por uma 
causa justa, Senador Suplicy. Também eu queria sau-
dar toda a delegação de Uganda, dar as boas-vindas 
pelo povo brasileiro, em especial pelo povo do Estado 
do Acre, da Amazônia. 

Sejam bem-vindos! 

(O Sr. Senador Eduardo Suplicy verte para 
o inglês as palavras do Senador Sérgio Petecão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Uma salva de palmas para o nosso tradutor. (Palmas.)

Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Con-

cluindo, Presidente, na verdade o nosso objetivo aqui 
é o usar este espaço precioso, como já disse, da TV 
Senado, da Rádio Senado, para convidar toda a popu-
lação do nosso Estado, o Estado do Acre, para parti-
cipar dessa festa bonita, que é essa festa beneficen-
te, para ajudar o nosso irmão que foi atingido pelas 
cheias do rio Acre. 

Agora o rio baixou, Senador Paulo Paim. E as 
pessoas que graças a Deus não foram atingidas pelas 
cheias acham que a situação está tranquila. E não é 

verdadeiro. Agora, quando as pessoas estão voltan-
do para suas casas, é que elas vão se deparar com a 
situação de transtorno, de muita tristeza.

A ida desse time aqui do Congresso, desses 
nossos amigos que a isso se dispuseram. O Danrley 
sair lá do Rio Grande do Sul! Uma passagem para o 
Acre hoje – e passamos o dia lá na TAM, negociando, 
pedindo – tenho certeza, é a mais cara do mundo. Já 
pensou, uma passagem Brasília/Rio Branco custar R$6 
mil? R$6 mil! Uma passagem Brasília/Rio Branco está 
custando R$6 mil, por conta dessa falta de voos que 
tem para a nossa região.

Esses amigos, Deputados e Senadores, se dis-
puseram, com esse gesto de nobreza, gesto de solida-
riedade, a abrir mão das suas agendas nos Municípios 
– estamos num período de eleição, eleição municipal. 
Muitos saíram, estão saindo de suas cidades, deixan-
do de cumprir compromissos políticos, para participar 
dessa festa bonita, dessa bela festa que tenho certeza 
de que vai ser. 

A cidade está toda mobilizada, estamos esperan-
do em torno de oito a dez mil pessoas no Estádio Flo-
restão e todo o recurso que for arrecadado com esse 
jogo beneficente nós entregaremos à Defesa Civil. A 
Federação está cuidando dessa parte, dez reais e um 
quilo de alimento para que possamos ajudar a esses 
nossos irmãos, como já disse.

Mais uma vez, quero parabenizar a todos que 
estão emprestando seu prestígio, como citei aqui, vá-
rios craques do passado do futebol, que estão, mais 
uma vez, de uma forma solidária, ajudando às pesso-
as que precisam. Já estivemos no Maranhão, no Rio 
Grande do Sul, agora vamos para o Acre, ajudando 
meu povo. Estou muito feliz em poder participar des-
se momento. Não é o momento só de levar recurso, 
é um momento de alegria. O povo passou por tan-
tas dificuldades, Senador Paim! Quase um mês de 
alagamento, com as pessoas sofrendo, e agora com 
certeza essa partida vai ser uma grande festa para 
animar o povo. As pessoas precisam também de um 
momento de lazer. Tenho certeza de que vai ser um 
grande momento.

Ao nosso amigo, quero agradecer de público, o 
Deputado Romário, o nosso craque de futebol, que 
vai também fazer uma visita à Apae do nosso Estado. 
Ele é uma pessoa que encampou esta causa – a luta 
pelas crianças especiais – e sempre luta, defendendo 
e ajudando. Para o senhor ter uma ideia, estão vindo 
delegações de Cruzeiro do Sul, lá do extremo do nosso 
Estado, e o pessoal da Apae também está vindo para 
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o Rio Branco, para receber o Romário e agradecê-lo 
por esse trabalho que tem feito em prol das nossas 
crianças especiais.

Eu queria que ficassem registrados, nos anais 
desta Casa, os nossos agradecimentos, em meu nome 
e em nome do povo acreano, aos amigos Senadores 
e Deputados Federais que estão indo proporcionar 
ao povo do Acre esse momento de alegria e de aju-
da, que, com certeza, ficará marcado na história do 
nosso Estado.

Quero agradecer, Presidente Paim, a gentileza 
de o senhor ter concedido esse espaço da liderança 
para que pudéssemos, pela TV Senado, que tem cum-
prido um papel importante no nosso Estado, e pela 
Rádio Senado também, e aproveitar para fazer mais 
esse convite. Agradeço também – não poderia deixar 
de fazê-lo – a todas as pessoas que, de forma dire-
ta ou indireta, nos ajudaram. Eu sozinho jamais teria 
condição de fazê-lo. Muita gente ajudou; muita gente 
se esforçou; muita gente batalhou para que amanhã 
pudéssemos realizar esse evento.

Vou deixar bem claro: não custou um real, nem 
para os cofres da prefeitura, nem para os cofres do Es-
tado. Os parlamentares arcaram com as suas despesas. 
Tivemos algumas contribuições de alguns sindicatos 
que ajudaram na despesa, de forma que o governo 
do Estado e a prefeitura da nossa capital não arcaram 
com qualquer despesa. Foi tudo bancado pelos parla-
mentares que irão.

Então, mais uma vez, Presidente, meu muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Sérgio Petecão 
por esse movimento todo, que é na linha do combate 
aos preconceitos em relação, no caso, à pessoa com 
deficiência. V. Exª tem demarcado aqui uma posição 
muito clara, a que combate todo preconceito contra o 
negro, contra o branco, contra o índio, contra a pessoa 
com deficiência, contra as mulheres, contra a criança 
e adolescentes. Por isso, os meus cumprimentos, na 
linha do que V. Exª falou, principalmente ao Romário, 
que me parece ser um dos líderes desse movimento. 
Parabéns pelo pronunciamento!

De imediato, passo a palavra ao nobre Senador 
Ricardo Ferraço, que com muita tranquilidade aguar-
dou até às 21 horas e 14 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu querido Presidente em exercício desta sessão, 

competente, dedicado e comprometido Senador Pau-
lo Paim, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, apre-
sentamos na manhã desta quarta-feira, na Comissão 
de Constituição e Justiça, o meu relatório relacionado 
ao Projeto de Resolução nº 72, que tanta polêmica 
tem causado. Tanto debate e tanto enfrentamento tem 
sido edificado aqui no Senado da República nos últi-
mos meses pela complexidade do tema, por sua im-
portância e por tudo que representa ao conjunto dos 
Estados federados.

E a minha conclusão, encerrando esse ciclo, é a 
de que esse projeto, de fato, contém extraordinários 
vícios de inconstitucionalidade. É um projeto flagrante-
mente inconstitucional, já que a questão dos incentivos 
fiscais concedidos por Estados importadores, e é esse 
claramente o ponto central do projeto, é um tema que 
jamais poderia ser tratado por meio de resolução do 
Senado e, sim, por meio de lei complementar, como 
consagra a Constituição Federal. Se, uma vez for aber-
to o precedente e o Senado tratar de incentivo fiscal 
de importação de produto por resolução, poderá fazê-
-lo adiante com qualquer outro tipo de incentivo em 
que não se tenha relação com importação, mas que 
se tenha relação com tudo aquilo que é produzido no 
conjunto dos nossos Estados.

Mas é flagrantemente inconstitucional também 
por estabelecer diferenças tributárias com base na ori-
gem de bens e serviços e não por observar o critério 
de seletividade, o critério de essencialidade, ou seja, 
não se pode e não se deve cobrar a mesma alíquota 
de tributação de bens de primeira necessidade, quando 
comparados vis-à-vis com aqueles bens que são bens 
supérfluos e que são bens de elevado valor, que, aí 
sim, em função da essencialidade e da seletividade, 
podem e devem ter uma tributação diferenciada.

Mas não param por aí as inconstitucionalidades. 
Também é flagrantemente inconstitucional, ainda, por 
delegar ao Confaz poderes para selecionar os produ-
tos sujeitos à nova alíquota, em função do nível de in-
dustrialização considerado necessário no Estado de 
origem para caracterizar um produto nacional, uma 
violação insustentável dos princípios de legalidade e 
separação de poderes, por ser essa, sim, uma prerro-
gativa do Senado Federal que não pode ser transferida, 
que não pode ser delegada para o Confaz.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já ocupei 
esta tribuna por diversas vezes para tratar deste as-
sunto e, enquanto este tema estiver sendo debatido, 
eu procurarei ser incansável na renovação de minhas 
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energias por ter absoluta confiança nessa convicção 
e na defesa que faço desse propósito.

Um assunto de vital importância para o conjun-
to do País, não apenas para o meu Estado, o Estado 
do Espírito Santo, que tenho a honra e o privilégio de 
representar aqui no Senado da República, ou para os 
demais Estados que encontram ou que encontraram 
nos incentivos fiscais o melhor caminho para a promo-
ção do desenvolvimento regional. Nada mais sublime, 
nada mais edificante e relevante para um governante 
de que procurar caminhos que possam levar à pros-
peridade compartilhada as pessoas que lhe confiaram 
o mandato.

Longe de resolver o problema da indústria nacio-
nal, como se propõe, o Projeto de Resolução nº 72, 
a meu juízo, ele abala o equilíbrio federativo e tem o 
impacto negativo sobre toda a economia nacional. E, 
se essa for à decisão do Senado, o tempo se encarre-
gará de fazer a verdade prevalecer, até porque o dito 
popular é sagrado: “a verdade tarda, mas não falha”.

Vale a pena registrar aqui os principais pontos, 
Senador Paim, de carta por mim enviada à Presidenta 
Dilma Rousseff, na semana passada, na condição de 
representante do Estado do Espírito Santo e também 
de Relator, na Comissão de Constituição e Justiça, 
do projeto que é de autoria do Senador Romero Jucá.

Na carta aponto a Sua Excelência a Presidenta 
Dilma, que tanto tem criticado, e com razão, a adoção 
de medidas protecionistas que travam a liberdade de 
comércio para que nós possamos ampliar os horizontes 
do nosso País, os principais equívocos da proposição.

O primeiro deles é a crença de que os incenti-
vos estaduais promovem o aumento das importações.

Está comprovado que esse aumento é 
quase integralmente explicado pela atual taxa 
de câmbio e pela elevação da renda domésti-
ca. Na prática, os incentivos cumprem o papel 
de compensar desvantagens logísticas nas 
estruturas portuárias dos Estados federados. 
Também ajudam a aliviar a sobrecarga nas 
estruturas dos grandes portos, para os quais 
convergiria a maior parte das importações 
brasileiras, caso não houvesse tais incentivos.

Observe, Senador Paulo Paim, que o Estado de 
São Paulo não incentiva as importações, mas respon-
de por aproximadamente 40% das importações, por 
sua capacidade de consumo e por sua capacidade de 
processamento. Porque o que o País tem importado 

são bens intermediários, máquinas e equipamentos, 
insumos e combustíveis.

Uma vez os Estados federados tendo a sua auto-
nomia subtraída, o que vai acontecer é que nós estare-
mos concentrando, ainda mais, a economia brasileira. 
E nós precisamos gerar oportunidades para o conjunto 
dos Estados federados.

Um segundo equívoco é acreditar que essas 
importações concorrem com a produção nacional, 
desmobilizando-a, inclusive quanto à geração de em-
pregos. É preciso considerar que os bens intermediá-
rios e de capital têm representado a maior parcela das 
importações brasileiras. Em 2011, 83% de tudo que 
o Brasil importou são bens intermediários, adquiridos 
a um custo menor, melhorando a competitividade da 
indústria nacional. Nem é preciso aqui dizer que a im-
portação de tais bens alimenta a indústria brasileira e 
movimenta a nossa economia.

Outro dia, lendo o prestigioso jornal Folha de 
S.Paulo, eu vi matéria do governo do Estado de São 
Paulo fazendo um balanço de sua arrecadação, ates-
tando e registrando que a importações fizeram, inclu-
sive, aumentar a arrecadação do Estado de São Paulo, 
por tudo que elas representam para a dinamização da 
economia brasileira.

Quanto às importações de bens de consumo, 
boa parte é respaldada em acordos de comércio do 
Brasil, relativos, especialmente, ao setor automotivo.

Observo, ainda, a Sua Excelência a Presidente 
Dilma que esse projeto em pouco ou nada contribuirá 
para estimular a indústria nacional e até poderá gerar 
perda, enfim, de competitividade no nível agregado 
da economia, por conta dos aumentos dos custos de 
alguns segmentos industriais.

O que, em última instância, retira empregos do 
Brasil – digo na carta enviada à nossa Presidenta – 
são dificuldades impostas aos produtores como des-
vantagens logísticas, carga tributária elevada e tantos 
outros custos do processo de produção que compro-
metem sua capacidade de competir nos mercados 
internos e externos.

Importações são importantes para estimular a 
competitividade, não são um mal em si mesmo. Essa 
é uma falsa verdade que nós precisamos combater. E 
eu serei absolutamente firme nesse propósito.

Lembro ainda que, em 2011, somente o Estado 
de São Paulo importou US$82 bilhões, mais do que o 
conjunto dos dez Estados considerados incentivado-
res que importaram US$67 bilhões no mesmo período. 
Vou repetir: o Estado de São Paulo importou mais do 
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que dez Estados que são considerados incentivado-
res, considerando ainda que São Paulo não incentiva 
em suas importações.

Um terceiro equívoco dos defensores do projeto 
é argumentar que os incentivos à importação reduzem 
a arrecadação estadual e o espaço para a realização 
de políticas públicas.

Incentivos regionais são mecanismos largamente 
usados em diversos países, como o Canadá, os Esta-
dos Unidos e até a civilizada Suíça, em que os Can-
tões, as regiões estabelecem, não guerra fiscal, mas 
uma competição fiscal lícita, saudável.

Incentivos nessas áreas são, inclusive, reconhe-
cidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. 
Nesse ponto, lembro a Sua Excelência que o próprio 
Governo Federal tem lançado mão de incentivos fis-
cais tributários e creditícios para promover o desen-
volvimento do País e de suas regiões.

Como conseguimos levar para o Nordeste as 
nossas refinarias, no Estado de Pernambuco e no 
Estado do Maranhão? Como conseguimos levar a 
indústria automotiva para Pernambuco? Através de 
regimes especiais, criando condições para que elas 
pudessem lá se instalar e, lá em Pernambuco, lá no 
Maranhão, gerarem oportunidades para os brasileiros 
dessas regiões e desses Estados.

Também cito estudo recente da Fundação Getú-
lio Vargas, comprovando que projetos incentivados em 
todo o País foram os responsáveis por maior geração 
de renda, empregos e arrecadação tributária. Também 
houve melhora acentuada no IDH das regiões onde es-
ses projetos foram implantados e o transbordamento 
desses ganhos para outras regiões, já que outros Es-
tados participam da cadeia produtiva da implantação 
e operação de empreendimentos incentivados.

Dados do IBGE quanto à retropolação das con-
tas regionais também mostram que os incentivos de 
ICMS contribuem – e contribuem decisivamente – para 
o aumento da atividade industrial em Estados e regiões 
menos favorecidos economicamente.

A situação do meu Espírito Santo mereceu, de mi-
nha parte, é claro, menção particular nessa correspon-
dência, nesse apelo que fiz à nossa Presidenta Dilma.

Lembrei à Presidente Dilma que, entre 2003 e 
2004, quando chegamos ao Governo do Estado do 
Espírito Santo, realizamos um ajuste fiscal e patrimo-
nial de grande envergadura. E, a partir daí, assegura-
mos uma elevação gradual da capacidade de investi-
mento com recursos próprios, até sermos ranqueados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado 

brasileiro, proporcional à nossa arrecadação, com a 
melhor margem de investimento de todos os Estados 
federados, fruto naturalmente de muito trabalho, de 
muito esforço, de muita dedicação, de muitas orações 
de muitos capixabas, que se levantaram, sacudiram a 
poeira e deram a volta por cima.

O meu Estado do Espírito Santo é um dos Estados 
que recebem o menor volume de transferências voluntá-
rias da União. Nossa infraestrutura federal encontra-se 
precária e em clara desvantagem frente aos demais 
Estados, inclusive os de menor desenvolvimento que 
o meu Estado, o Espírito Santo.

Anualmente, por força do trabalho, da energia, da 
capacidade empreendedora dos capixabas, nós man-
damos para a União aproximadamente R$14 bilhões 
e recebemos de retorno algo em torno de R$4bilhoes. 
Essa tem sido uma balança absolutamente desfavorá-
vel aos elevados interesses do meu Estado.

Agora pesam sobre o meu Estado as graves 
ameaças, representadas por essa Resolução nº 72, 
ao sistema estadual de financiamento às importações, 
o nosso Fundo de Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias.

Expliquei a Sua Excelência a Presidenta que o 
Fundap foi criado há 42 anos exatamente para supe-
rar a grave crise econômica e fiscal gerada em 1970 
pela erradicação de mais da metade da lavoura cafe-
eira capixaba, então a principal atividade econômica 
do meu Estado.

O fim do Fundap representaria uma perda irre-
parável. O orçamento estadual sofreria um corte de 
aproximadamente R$360 milhões em valores de 2011. 
Haveria, ainda, redução na base de arrecadação de 
outros itens, como o ICMS sobre transporte interes-
tadual, ou seja, além da subtração de receitas gover-
namentais, nós veremos, se isso ocorrer, se isso se 
consolidar, uma perda muito grande da dinâmica da 
atividade econômica em meu Estado, mas não apenas 
isso, o desenquadramento na Lei de Responsabilidade 
Fiscal; e o comprometimento dos limites operacionais 
de crédito do Banco Estadual de Desenvolvimento, o 
nosso Bandes. O banco seria obrigado a descontinuar 
o “Nosso Crédito”, programa extremamente bem ava-
liado de microcrédito produtivo, que já ajudou a gerar 
mais de 100 mil empregos e é realizado com funding 
no Fundap Social.

Destaco ainda a enorme perda para os Municí-
pios capixabas – o equivalente a R$600 milhões em 
receitas diretas, em valores de 2011. Isso sem falar na 
queda de arrecadação de ISS, de difícil mensuração, 
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porque 2/3 desses recursos financiam os Municípios 
capixabas.

Segundo estudo recente do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, 41 dos 71 Municípios ca-
pixabas teriam suas contas públicas inviabilizadas e 
deixariam de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal!

No geral, a perda chegaria à ordem de 7% do 
PIB estadual; veríamos ir pelos ralos mais de 45 mil 
empregos que são gerados por essa plataforma efi-
ciente no comércio internacional, tanto na importação 
quanto na exportação.

Voltando ao cenário nacional, pondero a Sua 
Excelência Presidenta Dilma que o fim de incentivos 
estaduais à importação é assunto por demais com-
plexo, que altera o equilíbrio de forças entre os Entes 
federados e entre estes e a União.

E mais: a concessão de incentivos do ICMS é 
prerrogativa dos Estados, concedida pela Constitui-
ção Federal.

Assim sendo [explico na minha carta], o 
Senado Federal não pode reduzir, por meio de 
projeto de resolução, as alíquotas interestadu-
ais do ICMS com o objetivo de eliminar vanta-
gens tributárias concedidas pelos Estados ou 
pelo Distrito Federal, pois, se o fizesse, estaria 
legislando sobre matéria de competência cons-
titucionalmente reservada à lei complementar 
[inclusive consagrado por diversas súmulas do 
Supremo Tribunal Federal].

Fiz questão ainda, Sr. Presidente, de argumentar 
junto à Presidenta Dilma ser expressamente inconstitu-
cional a diferenciação tributária entre bens importados 
e nacionais. A Constituição veda, com todas as letras, 
em seu art. 152, a criação de alíquotas diferenciadas 
em razão da procedência ou destino de bens e serviços 
de qualquer natureza e impõe como meta de justiça 
fiscal o critério de seletividade e da essencialidade do 
produto a ser tributado.

O projeto também fere a Constituição ao propor 
que o Confaz seja o órgão designado para, em última 
análise, selecionar os produtos sujeitos à nova alíquo-
ta. Deixei claro à Presidenta que tal proposta implica 
abdicação pelo Senado de sua competência para es-
tabelecer as alíquotas interestaduais do ICMS.

Finalizo meu discurso e a minha correspondência 
à Presidenta reconhecendo que nenhum mecanismo, 
de fato, é isento de imperfeições. Se isso ocorre com 
a concessão de alguns incentivos regionais, seria o 

caso, sim, de aperfeiçoar esses instrumentos, nunca 
de eliminá-los.

O que o Brasil necessita é de um re-
gramento adequado para que seja instituída 
a “competição fiscal lícita”, que, além de não 
ser nociva, é bastante desejável. Dessa forma, 
evitar-se-ia que os Estados e o Distrito Fede-
ral ajam de forma unilateral e, ao fazê-lo, con-
trariem os interesses maiores da Federação. 
Isso vale tanto para aqueles que concedem 
incentivos sem justificativa razoável, como 
para aqueles que vetam incentivos legítimos 
para o desenvolvimento do País.

Um regramento adequado sobre a concessão 
de incentivos regionais passa pela mudança da una-
nimidade estabelecida para aprovação de decisões no 
âmbito do Confaz.

Tal debate, argumento na carta, Sr. Presiden-
te, pode até incluir a adoção de alguma redução nas 
alíquotas interestaduais, com o gradualismo sufi-
ciente para a necessária adaptação das atividades 
econômicas, mas precisa ser feito de forma ampla, 
cuidadosa, por meio de projeto complementar, que 
exige manifestação qualificada do Senado, que exige 
manifestação qualificada da Câmara e que, em última 
análise, exige manifestação do Congresso Nacional 
brasileiro.

São essas, Srªs e Srs. Senadores, as pondera-
ções que apresentei à Sua Excelência a Presidenta 
da República Dilma Rousseff e que trago agora a este 
Plenário, com a certeza de que o espírito público e o 
compromisso com o equilíbrio federativo haverão de 
conduzir a decisão e o bom senso que o Senado de-
verá adotar.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem. Esse foi o pronunciamento do Senador 
Ricardo Ferraço.

Senador Ricardo Ferraço, já que são 21h36min, 
vou fazer o meu pronunciamento aqui mesmo, da 
Presidência, para agilizar o encerramento da sessão.

Senhores e senhoras, chegaram ao meu conhe-
cimento documentos, que deixarei aqui, nos Anais da 
Casa, que demonstram que, junto ao Ministério da 
Fazenda, está-se fazendo um estudo que visa deso-
nerar a folha de pagamento dos 20% para 0% no que 
corresponde àquela contribuição para a Previdência. 
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Eu deixo aqui o documento e demonstro já a minha 
preocupação.

No meu entendimento, permitir que a redução da 
folha vá de 20% para 0%, sem nenhuma contraparti-
da, será um desastre, e isso, sim, levará as receitas, 
principalmente da Previdência, ao déficit. No meu en-
tendimento, se isso acontecer – que espero que não 
aconteça –, será um atentado contra os interesses dos 
trabalhadores, aposentados, pensionistas e contra as 
fontes de receitas da Seguridade Social.

Esse movimento que está sendo feito levará a 
previdência urbana – leia-se: Regime Geral da Pre-
vidência, que tem demonstrado um superávit em 
torno de R$20 bilhões – para, aí sim, um futuro defi-
citário. Aqueles que estão matutando essa proposta 
responderão, com certeza, perante a história, pelo 
ato cometido.

Não estou acreditando no que me está sendo 
informado quase que diariamente: que, por trás disso 
tudo, há um movimento para transformar a previdência 
pública num seguro social, em que todos receberiam 
um salário mínimo. Repito: eu não acredito que, no 
Governo de que faço parte, isso possa acontecer, por-
que também acredito na postura firme do Congresso 
contra essa posição.

Não vejo, repito, nenhum fundamento econômico 
ou financeiro ou cálculo atuarial que demonstre que 
possamos abrir mão dessa receita tão importante so-
bre a folha de pagamento, que corresponderia, hoje, 
a R$133 bilhões.

Surpreendem-me aqueles que sustentam esse 
ponto de vista que vai, com certeza, levar à bancarrota 
a nossa Previdência. Vai somente beneficiar os grandes 
grupos econômicos financeiros que acreditam na pre-
vidência privada. Digo isso porque ninguém tem dúvida 
de que, no momento em que uma pessoa perceber que 
a previdência vai ser reduzida a um salário mínimo, ela 
vai ter que correr para a previdência privada.

Enfim, quero deixar muito claro aqui que faremos 
de tudo para que isso não aconteça. Tem que haver 
uma contrapartida, pelo menos um percentual sobre 
o faturamento.

Terminaria aqui perguntando, neste meu rápido 
informe, por que não utilizar esse movimento ímpar 
para acabar com o fator previdenciário e para garan-
tir uma política de ganho real das aposentadorias e 
pensões semelhante ao que fizemos aqui nesta Casa 
para o salário mínimo.

O Governo corta despesas, diz não ter condição 
de discutir o fim do fator e o ganho real dos aposen-

tados que ganham acima do mínimo. Mas como abrir 
mão, se fosse verdadeira essa informação, em que eu 
não estou acreditando, da receita tão importante da 
nossa seguridade?

Sinceramente, eu acredito que as centrais sin-
dicais, as confederações e as demais entidades dos 
trabalhadores vão exigir a contrapartida.

Os movimentos sociais organizados que repre-
sentam os trabalhadores nesse campo, no campo 
social, de caráter nacional, com certeza farão a sua 
parte. Eu farei a minha.

Informo que, já na próxima segunda-feira, dia 2 
de abril, a Comissão de Direitos Humanos do Senado 
vai realizar uma audiência pública às 9 horas, para a 
qual convidaremos representantes dos trabalhadores, 
dos empresários e do Governo. O tema da audiência 
pública será “A quem interessa a desoneração total 
da folha de pagamento sem contrapartida por parte 
do empregador?”

Quais os impactos sobre a folha?
Convidaremos o Ministério da Fazenda, o Mi-

nistério da Previdência, o Ministério do Trabalho, 
presidentes das centrais como: CTB, UGT, Conlu-
tas, Força Sindical, CGTB, Nova Central Sindical 
de Trabalhadores, Cobap, CUT, Fórum Sindical dos 
Trabalhadores, Confederação Nacional da Indús-
tria, CNC, Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras e Anfip.

Por fim, senhores e senhoras, quero só dizer 
que o movimento social está-se mobilizando. Amanhã, 
quinta-feira, dia 29 de março, acontecerá o grito dos 
aposentados e pensionistas num grande evento que 
será realizado na cidade de São Paulo a partir das 9 
horas. Dezenas de caravanas de aposentados de to-
das as regiões do País estarão concentradas no Cam-
po de Bagatelle, na zona norte da cidade, próximo ao 
Viaduto das Bandeiras. 

Os manifestantes, tendo à frente a Cobap, cen-
trais sindicais, federações de aposentados e pensio-
nistas, confederações e federações estaduais de tra-
balhadores, associações de base e Fórum Sindical dos 
Trabalhadores, farão um grande manifesto marchando 
pacificamente pelas ruas da capital, exigindo o fim do 
fator e uma política de reajuste dos aposentados.

Os aposentados e pensionistas e todos os 
trabalhadores do nosso País exigem e clamam por 
justiça: fim do fator, reajuste das aposentadorias 
com o mesmo percentual ou semelhante ao dado 
ao salário mínimo.
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Essas reivindicações já foram aprovadas aqui no 
Senado Federal, através de projetos de nossa auto-
ria, incluindo a recomposição do valor das aposenta-
dorias. Estão tramitando atualmente na Câmara dos 
Deputados. Lá estive ontem e foi lançada uma frente 
parlamentar a favor desses projetos. Tenho muita cons-
ciência de que, se houver uma mobilização nacional, 
eles poderão ser aprovados.

Quero ainda dizer, senhores e senhoras, para 
terminar, que já na Comissão Mista de Orçamento, da 
qual farei parte, nós estamos discutindo a formação de 
uma subcomissão especial para discutir a valorização 
dos benefícios dos aposentados e pensionistas.

Era esse o meu pronunciamento. Eu o fiz com 
brevidade, Senador Ricardo Ferraço, que ficou assis-
tindo gentilmente à minha fala.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa o Deputado Luiz Noé, em 
substituição à Deputada Sandra Rosado, como membro 
titular, e a Deputada Sandra Rosado, como membro 
suplente, em vaga destinada ao Partido Socialista Bra-
sileiro – PSB na Câmara dos Deputados, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a 
Medida Provisória nº 562, de 2012, conforme o Ofício 
nº 33, de 2012, da liderança do partido.

É o seguinte o Ofício:

Of. B/33/12

Brasília, 27 de março de 2012

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos De-

putados Luiz Noé (PSB-RS), para titular, e Sandra Ro-
sado (PSB-RN), para suplente, da Medida Provisória 
nº 562, de 2012, que “Dispõe sobre o apoio técnico 
ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações 
Articuladas, altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para incluir os pólos presenciais do sistema Uni-
versidade Aberta do Brasil na assistência financeira 
do Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com 
recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que 
atuam na educação do campo, altera a Lei nº 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência 

financeira da União no âmbito do Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educa-
ção de Jovens e Adultos, e dá outras providências,” 
em substituição aos já indicados.

Respeitosamente, – Sandra Rosado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Izalci, como 
membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln 
Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 562, de 2012, 
conforme o Ofício nº 202, de 2012, da Liderança do 
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL, na Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o Ofício: 

Of. nº 202/2012 – LPR

Brasília, 27 de março de 2012

Assunto: Substituição de Membro da Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência, 

no sentido de substituir o Deputado Lincoln Portela 
(PR/MG) pelo Deputado Izalci (PR/DF) como membro 
titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nº 562, adotada em 20 de 
março de 2012, e publicada no dia 21 do mesmo mês 
e ano, que “Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro 
da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, 
altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir os pólos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil, na assistência financeira do Programa 
Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, para contemplar com recursos 
do Fundeb às Instituições Comunitárias que atuam na 
educação do campo, altera a Lei nº 10.880, 9 de junho 
de 2004, para dispor sobre a assistência financeira da 
União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas 
de Ensino, para atendimento à educação de jovens e 
adultos, e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
as seguintes matérias: 
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Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08657 
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08664 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08677 



08678 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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08700 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08703 
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08710 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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08712 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08713 



08714 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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08716 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Projetos de Lei da Câmara nºs 7, 8 e 9, de 2012, 
vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2012 (nº 

2.838/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo de Burkina Faso sobre 
Cooperação Cultural, assinado em Brasília, em 12 de 
novembro de 2009. 

É o seguinte o Projeto:



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08717 



08718 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08719 
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08722 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 
2012, vai à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 

prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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08730 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 08731 



08732 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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08738 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – o parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 37, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, comunicando a deliberação pela declaração 
de prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara nº 
274, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 37/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade do 

Projeto de Lei da Câmara nº 274, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Deputado Chico Alencar, 
que “Institui o Dia Nacional do Sociólogo”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao Ofício nº 37, de 2012, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 274, de 2009, será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarado 
prejudicado, nos termos do § 1º do art. 334 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Of. Pres. nº 040/2012/
CMO, do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado Paulo 
Pimenta, comunicando a composição da Mesa Diretora 
daquele Colegiado para 2012, eleita e empossada em 
27 de março do corrente.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, 
a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 40, DE 2010 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 214, de 2012 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 40, de 2010-Complemen-
tar (nº 277/2005-Complementar, na Casa de 
origem, do Deputado Leonardo Mattos), que 
dispõe sobre a concessão de aposentadoria 
especial à pessoa com deficiência filiada ao 
Regime Geral de Previdência Social.

Pareceres sob nºs 1.068 e 1.069, de 
2010; e 214, de 2012, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Sérgio Zambiasi, 
favorável;

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável;

– de Assuntos Econômicos (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 73, 
de 2011), Relator: Senador Lindbergh Farias, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE 
(Substitutivo), que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 

favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

5 
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, 
de sua autoria.

6 
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
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constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (pena de detenção 
aos usuários de drogas).

7 
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 113, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 554, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (altera o Código de 
Processo Penal).

8 
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

9 
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (distribuição de energia elétrica).

10 
REQUERIMENTO Nº 138, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 138, de 2012, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 130, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (estabelece multa contra discriminação 
da mulher no mercado de trabalho).

11 
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatudo do Idoso).

12 
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 731, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (multas previstas na lei de 
crime ambiental).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– E assim dou por encerrada a nossa sessão.

Boa noite a todos.
Que Deus nos ilumine!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 
44 minutos.)
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	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 40    
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 42    
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 44    
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 46    
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 48    
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 50    
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 52    
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 56    
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 58    
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 60    
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 62    
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 64    
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 




